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ارتکاب قتل به ادعای مهدورالدم بودن مقتول در سیاست جنایی تقنینی و قضاییایران
2
ایرج خنکدار ،1دکتر ایرج گلدوزیان
 -1دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گیالن،
ایران.
 -2استاد مدعو حقوق کیفری و جرمشناسی ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گیالن ،ایران.
چکیده
تشخیﺺ و شناخت مﻬدوﺭاﻟدم یا مﺴتﺤﻖ ﻗصاﺹ ﺑودن یﻚ امر ﻗﻀایی است کﻪ نیاز ﺑﻪ آگاهیهای
حقوﻗی و تجاﺭﺏ ﻗﻀایی ﻓراوان داﺭد .تشﻜیﻞ دادگاه کیفری استان ﺑا ﭘنﺞ نفر ﻗاﺿی ﺑرای ﺭسیدگی ﺑﻪ
جرایﻤی ﺑا مجازاﺕ اعدام ،ﻗصاﺹ و امﺜاﻝ آنﻬا نشان دهنده ﺿروﺭﺕ عﻠﻢ و تجرﺑﻪ ﻓراوان ﺑرای ﺭسیدگی ﺑﻪ
اینگونﻪ ﭘروندههاست؛ ﺑناﺑراین اشتﺒاه اشخاﺹ عادی دﺭ تشخیﺺ مﻬدوﺭاﻟدم یﻚ امر کامالً ﻗاﺑﻞ ﭘیشﺑینی
است .ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392اشﻜاالﺕ ﻗوانین ساﺑﻖ ﺭا ﺭﻓع کرده است؛ اﻟف .مواﺭدی از جنایت
کﻪ مجازاﺕ آن ﻗصاﺹ نیﺴت ﺑﻪ شﻜﻞ متفرق و ﭘراکنده دﺭ مواد ﻗانونی آمده ﺑود؛ این نقیصﻪ دﺭ ﻗانون
مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392مرتفع شده است و این مواﺭد ﺑﻪ شﻜﻞ یﻜجا دﺭ ماده  302آمده است.
واژگان کلیدی :سیاست جنایی تقنینی ،سیاست جنایی ﻗﻀایی ،مﻬدوﺭاﻟدم ،مﺤقون اﻟدم ،اصﻞ ﻗﻀایی
ﺑودن مجازاﺕ.

 نویسنده مسئولigoldoz@ut.ac.ir
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مقدمه
دﺭ آموزههای دینی و اسالمی اصﻞ ﺑر حرمت خون انﺴانها ﺑوده و جان و نفس آدمی از حداکﺜر احترام
ﺑرخوﺭداﺭ است ،ﺑﻪ نﺤوی کﻪ اگر ﻓردی دﺭ شرایط عادی ،مرتﻜب عﻤﻠی عﻠیﻪ تﻤامیت جﺴﻤانی اشخاﺹ گردد
مجازاﺕ خواهد شد ﻟیﻜن عﻠیرغﻢ چنین ﻗداستی دﺭ ﺑرخی از مواﺭد اشخاصی از حﻤایت ﻗانونی خاﺭج شده و
اگر ﻓردی متعرض آنها گردد مجازاﺕ نخواهد شد و از جﻤﻠﻪ این مواﺭد مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن اشخاﺹ است.
هﻤواﺭه ﺑرای نگاﺭنده این سواﻝ مطرح ﺑوده است کﻪ چگونﻪ ﺑا وجود حﻖ دادخواهی ﺑرای هﻤﻪ اﻓراد جامعﻪ
از طریﻖ دادگاه های صاﻟح و هﻤچنین ﻗﺒﻞ از اثﺒاﺕ جرم ،ﺑﻪ اﻓرادی اجازه داده میشود کﻪ انﺴانی ﺭا ﺑﻪ صرف
اعتقاد خویش ﺑﻪ ﻗتﻞ ﺑرساند؟ ﺑرای ﭘاسخ ﺑﻪ این سواﻝ ﺑا مداﻗﻪ دﺭ آیاﺕ و ﺭوایاﺕ و اﻗواﻝ ﻓقﻬا و حقوﻗدانان
جای هیچ گونﻪ شﻚ و تردیدی نیﺴت کﻪ انجام ﺑعﻀی اعﻤاﻝ و ﺭﻓتاﺭ توسط مﺴﻠﻤانان موجب از ﺑین ﺭﻓتن
حرمت و عصﻤت خون آنها میشود؛ این اعﻤاﻝ و ﺭﻓتاﺭ ﺑﻪ طوﺭ دﻗیﻖ دﺭ ﻓقﻪ اسالمی ﺑیان شده است و دﺭ
اصطالح ﻓقﻬی ﺑﻪ این اﻓراد ،مﻬدوﺭاﻟدم گفتﻪ میشود؛ دﺭ شریعت اسالم ،ﺑر حفظ جان انﺴانها تأکید شده و
مﻬﻤترین احتیاطها دﺭ ﻓقﻪ دﺭ موﺭد ﺭیختن خون اﻓراد واﺭد شده است و اصﻞ ﺑر حفظ خون تﻤامی اﻓراد است
مگر آنﻜﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن آنان ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻗطعی ثاﺑت شود؛ انﺴان ﺑا چنین منزﻟتی گاهی ﺑﻪ خاطر اﺭتﻜاﺏ
جرایﻤی مانند ﻟواط ،زنا ،اﺭتداد و ...از احترام خاصی کﻪ شاﺭع ﺑرای جان و ماﻝ و عرض او ﻗائﻞ شده مﺤروم
میشود و دﺭ نﻬایت ﺑﻪ عنوان ﻓرد مﻬدوﺭاﻟدم از مصونیت جانی نیز مﺤروم شده و ﺭیختن خون او مﺒاح
میشود.
نﻜتﻪ ای کﻪ ﻗاﺑﻞ توجﻪ است این است کﻪ ،امروزه دﺭ اکﺜر جوامع متﻤدن ،مﺴئﻠﻪ نظﻢ اجتﻤاعی و ﺭعایت
مقرﺭاﺕ مرﺑوط ﺑﻪ آن ﺑﺴیاﺭ موﺭد احترام و تأکید میﺑاشد ،ﺑدین معنی کﻪ ،هیچگاه دﺭ این جوامع اجازه اﻗدام
خودسرانﻪ ﺑﻪ هیچ یﻚ از شﻬروندان داده نشده و هﻤچنین تعقیب مجرمین و اعﻤاﻝ مجازاﺕ آنها حﻖ اعﻀای
ﻗدﺭﺕ حاکﻤﻪ و دوﻟت میﺑاشد و هرگز مردم این جوامع حﻖ دخاﻟت دﺭ این اموﺭ ﺭا نخواهد داشت وﻟی دﺭ
حقوق جزای اسالمی ﺑرخالف حقوق جوامع متﻤدن ،ﺭعایت نظﻢ اجتﻤاعی ،دﺭ ﺑرخی مواﺭد جنﺒﻪ ﻓرعی ﭘیدا
میکند؛ نگاﺭندگان دﺭ این مقاﻟﻪ ﺑا توجﻪ ﺑﻪ مقدمﻪ مذکوﺭ ﺑﻪ ﺑرﺭسی یﻜی از موﺿوعاﺕ مﻬﻢ و ﺑﺤث ﺑر انگیز
دﺭ ﻗﻠﻤرو حقوق «،ﻗتﻞ ﺑﻪ اعتقاد مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ» ﺭا دﺭ سیاست جنایی تقنینی خواهند ﭘرداخت.
 .1مفاهیم مقدماتی
نگاﺭندگان دﺭ این ﻗﺴﻤت ﺑﻪ تﺒیین مفاهیﻢ مقدماتی و کﻠیدی مقاﻟﻪ خواهند ﭘرداخت.
 .1-1مفهوم سیاست جنایی
سیاست جنایی طی دو دهﻪ گذشتﻪ ﺑﻪ یﻚ ﺭشتﻪ مطاﻟعاتی مﺴتقﻞ دﺭ عﻠوم جنایی تﺒدیﻞ شده است.
طی این ﻓرآیند ،طیف گﺴتردهای از اندیشﻤندان حوزه عﻠوم جنایی تعریفهای متفاوتی از این اصطالح نوﭘای
عﻠوم جنایی ﺑﻪ دست دادهاند .نخﺴتین ﺑاﺭ دﻟﻤاس ماﺭتی ،سیاست جنایی ﺭا ﺑﻪ مﺜاﺑﻪ ﺭشتﻪای مﺴتقﻞ دﺭ عﻠوم
جنایی عینیت داد و دﺭ واﻗع ،میتوان عﻠﻢ سیاست جنایی ﺭا میوه اندیشﻪ دﻟﻤاس ماﺭتی دانﺴت.
عﻠیرغﻢ تعدد تعاﺭیف سیاست جنایی ،آنها ﺭا میتوان از حیث ﻗﻠﻤرو تعریف ﺑﻪ تعاﺭیف مﻀیﻖ و تعاﺭیف
موسع تقﺴیﻢﺑندی کرد.
 .1-1-1تعاریف مضیق سیاست جنایی
دﺭ این دستﻪ از تعاﺭیف کﻪ دﺭ واﻗع تعاﺭیف اوﻟیﻪ سیاست جنایی مﺤﺴوﺏ میشدند ،سیاست جنایی
مترادف ﺑا سیاست کیفری ﺑﻪ کاﺭ گرﻓتﻪ میشد و سیاست جنایی دﺭ این تعﺒیر ،ﺑﻪ سیاست «ﺑرخوﺭد ﺑا جرم و
ﺑزهﻜاﺭی ﭘس از اﺭتﻜاﺏ آن» ،مﺤدود میشد .مﺜالً ﻓون ﻟیﺴت1آﻟﻤانی ،سیاست جنایی ﺭا «ﺑﻜاﺭگیری حقوق
کیفری از نقطﻪ نظر مﺒاﺭزۀ موثر عﻠیﻪ ﺑزه» میدانﺴت .مرﻝ و ویتو 2نیز سیاست جنایی ﺭا ﺑﻪ عنوان «مجﻤوعﻪ
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ﺭوش های ﻗاﺑﻞ ﭘیشنﻬاد ﺑﻪ ﻗانونگذاﺭ ،یا عﻤالً ﺑﻪ کاﺭ گرﻓتﻪ شده توسط او دﺭ زمان و دﺭ سرزمینی خاﺹ ،ﺑﻪ
منظوﺭ مﺒاﺭزه ﺑا ﺑزهﻜاﺭی» تعریف میکردند.
استفانی ،ﻟواسوﺭ و ﺑوﻟﻚ 3هﻢ معتقد ﺑودند کﻪ سیاست جنایی عﺒاﺭتﺴت از« :سازماندهی مﺒاﺭزه ﺑا
ﺑزهﻜاﺭی ﭘیشاﭘیش تعریف شده؛ مﺒاﺭزه ای دﺭ اشﻜاﻝ مختﻠف و ﺑا ﺑﻜاﺭگیری وسایﻞ گوناگون و هدایت شده ﺑﻪ
سوی اهداف معین» (حﺴینی)23 :1393 ،
هر چند کﻪ دﺭ تعاﺭیف اوﻟیﻪ سیاست جنایی ،ﺭویﻜرد انﺤصاﺭی ،مﺒاﺭزه ﺑا جرم و کیفر ﺑزهﻜاﺭان و ﺑﻪ ﺑیان
دیگر سیاست کیفری ﺑوده ا ست ،اما ﺑﻪ تدﺭیﺞ دﺭ کناﺭ مقاﺑﻠﻪ و جزادهی ﺑﻪ ﺑزهﻜاﺭ ،ﺑﺤث ﭘیشگیری از ﺑزه نیز
دﺭ میان جرمشناسان ﻗوﺕ ﭘیدا کرد و سیاست جنایی از «سیاست کیفر» ﺑﻪ «سیاست کیفر و ﭘیشگیری»
تﺤوﻝ ﭘیدا کرد .ﺑﻪ عنوان مﺜاﻝ از دیدگاه گریﺴپینی ،سیاست جنایی عﺒاﺭﺕ است از« :دانشی کﻪ ﻓعاﻟیتی ﺭا
کﻪ دوﻟت ﺑاید -ﺑﻪ منظوﺭ ﭘیشگیری و سرکوﺑی جرایﻢ -ﺑﺴط دهد ،ﺑرﺭسی میکند» .کﻠین اسﻜراد نیز سیاست
جنایی ﺭا عﺒاﺭﺕ از شناخت وسایﻠی میداند کﻪ مقنن ﺑﻪ منظوﺭ ﭘیشگیری از ﺑزه و حﻤایت از حقوق طﺒیعی
شﻬروندان ،منطﺒﻖ ﺑا گرایش خاﺹّ هر دوﻟت ،دﺭ دسترس داﺭد.
ﻓون ﻟیﺴت دﺭ تعریفی دیگر سیاست جنایی ﺭا یﻚ ﺭشتﻪ مطاﻟعاتی میدانﺴت کﻪ ﺑر حﺴب دادهها و
یاﻓتﻪهای ﻓﻠﺴفی و عﻤﻠی (از جﻤﻠﻪ یاﻓتﻪهای جرم شناختی) و ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اوﺿاع و احواﻝ تاﺭیخی ،سعی دﺭ
تدوین و ایجاد آموزههای سرکوﺑگرانﻪ (کیفری) و ﭘیشگیرانﻪای داﺭد کﻪ دﺭ عﻤﻞ نﺴﺒت ﺑﻪ ﺑزهﻜاﺭ و ﺑزهﻜاﺭی
ﻗاﺑﻞ اعﻤاﻝ ﺑاشند .این تعریف ﺑا تفاوﺕ های ظریفی موﺭد توجﻪ ماﺭک آنﺴﻞ ﻗاﺿی ﻓرانﺴوی نیز ﻗراﺭ گرﻓتﻪ
است .وی معتقد است کﻪ « :سیاست جنایی ،هﻢ یﻚ عﻠﻢ است و هﻢ یﻚ هنر و موﺿوع آن ﻓراهﻢ ساختن
امﻜان اﺭائﻪ ﺑﻬترین شیوه تدوین ﻗواعد و مقرﺭاﺕ موﺿوعﻪ دﺭ سایۀ دادهها و یاﻓتﻪهای عﻠوم جرمشناختی
است»( .نجفی اﺑرند آﺑادی و هاشﻢ ﺑیگی.)88 :1393 ،
هﻤانگونﻪ کﻪ مالحظﻪ میشود دﺭ تﻤام تعاﺭیف ﻓوقاﻟذکر کﻪ تعریف مﻀیﻖ سیاست جنایی مﺤﺴوﺏ می-
شوند ،کﻢ و ﺑیش ﺑر عناصر «ﺑزه ،ﺑزهﻜاﺭ و ﺑزهﻜاﺭی» و «واکنش سرکوﺑگرانﻪ یا ﭘیشگیرانﻪ یا اصالحی» از
سوی «دوﻟت» تصریح شده است.
 .2-1-1مفهوم موسع سیاست جنایی
از این منظر ،سیاست جنایی دﺭ سطح حقوق کیفری یا جرمشناسی مﺤدود نﻤانده و خود مفﻬومی
مﺴتقﻞ و ﺭشتﻪ مطاﻟعاتی نوینی شناختﻪ میشود .ﺑدین سﺒب ،دﺭ تعریف موسع سیاست جنایی ،واژگانی
جدید (عﻤدتاً متفاوﺕ ﺑا آنچﻪ دﺭ تعاﺭیف مﻀیﻖ ﺑﻪ کاﺭ ﺭﻓتﻪ است) ،دیده میشود.
ماﺭک آنﺴﻞ سیاست جنایی ﺭا « واکنش سازمان یاﻓتﻪ و سنجیده شده جامعﻪ دﺭ مقاﺑﻞ اعﻤاﻝ مجرمانﻪ یا
ﺿد اجتﻤاعی» و خانﻢ کریﺴتین الزﺭژ آن ﺭا «غوﺭ و تفﺤﺺ منتقدانﻪ و عﻠتیاﺑانﻪ ﭘیرامون ﭘدیده مجرمانﻪ؛
ﺭمزیاﺑی ﭘدیده مجرمانﻪ و وسایﻞ ﺑﻪ کاﺭ گرﻓتﻪ شده ﺑرای مﺒاﺭزه عﻠیﻪ ﺭﻓتاﺭهای انﺤراﻓی یا مجرمانﻪ؛ و نیز یﻚ
ﺭاهﺒرد حقوﻗی و اجتﻤاعی مﺒتنی ﺑر مﺒانی ﺑرگزیده عقیدتی ﺑا هدف ﭘاسخدهی واﻗعگرایانﻪ ﺑﻪ مﺴائﻞ و
مقتﻀیاﺕ ﭘیشگیری و سرکوﺑی ﭘدیده مجرمانﻪ -ﺑﻪ معنای وسیع کﻠﻤﻪ» ،میدانند( .حاجی ده آﺑادی:1385 ،
.)15
سیاست جنایی ﺑﻪ منزﻟﻪ یﻚ ﺭشتﻪ مطاﻟعاتی اکنون دﺭ مرحﻠﻪهای اوﻟیﻪ تﻜوین خود ﺭا میگذﺭاند .زیرا ،تا
ﭘیش از دﻟﻤاس ماﺭتی ،سیاست جنایی ﻓقط اصالحی جدید دﺭ دامنﻪ عﻠوم جنایی ﺑود .ﭘدیداﺭی دیر هنگام
دانش سیاست جنایی تعریف و توﺿیح آن ﺭا اندکی دشواﺭ کرده است .ﺑا تﻜیﻪ ﺑر هویت اجرایی این دانش ﺑﻪ
منزﻟﻪ گونﻪای از سامانﻪ ﺑرنامﻪ ﺭیزی عﻤومی میتوان «عﻠﻢ سیاست جنایی ﺭا دانش ناظر ﺑر تدوین ،شناسایی
و اﺭزیاﺑی سامانﻪ ﭘاسخدهی ﺑﻪ جرم و کژﺭوی» تعریف کرد (ایروانیان.)70 :1388 ،

3. Stefani, Levasseur and Bouloc

 / 348فصلنامه علمی -پژوهشی علوم اجتماعی ،دوره  ،11ویژهنامه پیشگیری از جرم و حقوق ،زمستان 1396

 .2انواع سیاست جنایی
هر سیاست جنایی هدﻓداﺭی ،جﻬت دستیاﺑی ﺑﻪ اهداف خود ﺑﻪ اﺑزاﺭ کاﺭآمدی احتیاج داﺭد کﻪ ﺑا توجﻪ
ﺑﻪ اﺑزاﺭ موﺭد استفاده سیاست جنایی ،میتوانیﻢ آن ﺭا ﺑﻪ سیاست جنایی تقنینی ،سیاست جنایی ﻗﻀایی و
اجرایی و سیاست جنایی مشاﺭکتی تقﺴیﻢ نﻤائیﻢ؛ ﺑا توجﻪ ﺑﻪ اینﻜﻪ موﺿوع مقاﻟﻪ حاﺿر دﺭ موﺭد اﺭتﻜاﺏ ﻗتﻞ
ﺑﻪ ادعای مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ دﺭ سیاست جنایی تقنینی و ﻗﻀایی ایران میﺑاشد؛ نگاﺭنده صرﻓاً ﺑﻪ تﺒیین
مفﻬوم سیاست جنایی تقنینی و ﻗﻀایی ﭘرداختﻪ و تﺒیین سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشاﺭکتی
دﺭ این مجاﻝ نﻤیگنجد.
 .1-2مفهوم سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی ﺭا نﻪ تنﻬا ﺑایﺴتی «نخﺴتین الیﻪی سیاست جنایی» مﺤﺴوﺏ نﻤود ﺑﻠﻜﻪ آن ﺭا دﺭ
واﻗع ﺑایﺴتی «هﺴتﻪ اصﻠی سیاست جنایی» و تعیینکننده نوع ﭘاسخ دﺭ ﻗﺒاﻝ ﭘدیدههای مجرمانﻪ تصوﺭ نﻤود
(الزﺭژ.)107 :1396 ،
سیاست جنایی ﻗانونی یا تقنینی عﺒاﺭﺕ است از ﻓعاﻟیت مقنن و مقرﺭاﺕ و اصوﻟی کﻪ دﺭ ﻗوانین عادی ﺑا
اﻟﻬام از ﻗانون اساسی توسط مقنن ﭘیشﺑینی میگردد؛ ﺑﻪ طوﺭخالصﻪ میتوان گفت کﻪ سیاست جنایی
تقنینی هﻤان تدﺑیر ﻗانونگذاﺭ دﺭ موﺭد واکنش عﻠیﻪ جرم است و ﺑﻪ نظام سیاسی هر کشوﺭ ﺑﺴتگی داﺭد
(ﺭحﻤانی)29 :1394 ،؛ ﺑﻪ عﺒاﺭﺕ دیگر سیاست جنایی تقنینی ﺑا استفاده از اﺑزاﺭ ﻗوانین کﻪ شامﻞ ﻗانون
اساسی ،ﻗوانین جزایی و آئین دادﺭسی کیفری میﺑاشد.
 .2-2مفهوم سیاست جنایی قضایی
م عﻤوالً سیاست جنایی ﻗﻀائی دﺭ تعاﺭیف اﺭایﻪ شده ،از سیاست جنایی اجرایی تفﻜیﻚ نﻤیشود و ﺑا
وجود تفاوﺕ دﺭ تعاﺭیف آنها ،ﺑﻪ یﻚ مفﻬوم ﺑﻪ آنها نگریﺴتﻪ میشود .سیاست جنایی ﻗﻀائی  ،سیاستی
است کﻪ ﺭنگ و جنﺒﻪ انﺴانی داشتﻪ و از طریﻖ اﺑزاﺭهای انﺴانی چون ﻗﻀاﺕ دادگﺴتری و مأموﺭاین
(ﺿاﺑطین) ﺑﻪ اجرا دﺭ می آید .اﻟﺒتﻪ ﺑاید این موﺿوع ﺭا ﭘذیرﻓت ،دﺭ این مرحﻠﻪ کﻪ سیاست جنایی ﺭنگ انﺴانی
ﺑﻪ خود می گیرد ،تا حدودی از هدف و غرض سیاست جنایی ﻗانونی دوﺭی میگزیند ،زیرا کﻪ ﺑﻪ هر حاﻝ
انﺴان دﺭ کناﺭ این هدف ،طرز تفﻜر و سﻠیقﻪ خود ﺭا نیز مﻠﺤوظ خواهد کرد .ﺑﻪ ﺭغﻢ تﻠقی سیاستهای
جنایی ﻗﻀائی و اجرایی ﺑﻪ عنوان مفﻬوم واحد ،ﺑاید گفت کﻪ این دو متفاوﺕ از هﻢ میﺑاشند .سیاست جنایی
ﻗﻀائی دﺭ واﻗع نﺤوه ﺑرداشت دادگﺴتری (ﻗوهﻗﻀاییﻪ) از سیاست جنایی تقنینی است؛ سیاست جنایی ﻗﻀائی
ﺑﻪ معنای مﻀیﻖ آن ،شامﻞ سیاست جنایی میشود کﻪ دﺭ تصﻤیﻢها و ﺭویﻪهای دادگاههای دادگﺴتری
منعﻜس است (ﺭحﻤانی )30 :1394 ،سیاست جنایی ﻗﻀایی ﺑا استفاده از اﺑزاﺭهای ﻗﻀایی کﻪ مقام ﻗﻀایی
ﺑناﺑر اختیاﺭاﺕ خود میتواند از آنها استفاده کند مانند مجازاﺕهای جایگزین حﺒس یا نظام نیﻤﻪ آزادی و ...
و نیزسیاستی است کﻪ از اﺑزاﺭهای ﻗﻀایی جﻬت نیﻞ ﺑﻪ اهداﻓش استفاده مینﻤاید.
 .3مفهوم فقهی و حقوقی مهدورالدم
دو اصطالح ﻓقﻬی «مﻬدوﺭ اﻟدم» و «مﺤقون اﻟدم» دﺭ مقاﺑﻞ هﻢ ﺑﻪ کاﺭ میﺭوند .دﺭ ادﺑیاﺕ ﻓقﻬی مﺤقوق
اﻟدم ﺑﻪ کﺴی گفتﻪ می شود کﻪ ﺑﻪ ﻗتﻞ ﺭساندن او ناﺭوا ﺑوده و مﺴتوجب مجازاﺕ است ،دﺭ حاﻟی کﻪ مﻬدوﺭ
اﻟدم ﺑﻪ کﺴی اطالق میگردد کﻪ مﺴتﺤﻖ ﻗتﻞ است .دﺭ کتب ﻓقﻬی مﺒاح و جایز ﺑودن ﻗتﻞ ،مالک و ﺿاﺑطﻪ
مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن شﻤرده شده است .مﺤقﻖ حﻠی مﻬدوﺭ اﻟدم ﺭا چنین تعریف کرده است« :هر کس کﻪ شرع،
ﺭیختن خون او ﺭا مﺒاح دانﺴتﻪ است» (مﺤقﻖ حﻠی :1403 ،ج .)216 ،4
دﺭ کتب ﻓقﻬی غاﻟﺒاً دﺭ ﺿﻤن ﺑیان شرایط ﻗصاﺹ ﻗاتﻞ ،ﺑﻪ ﻟزوم مﺤقون اﻟدم ﺑودن مقتوﻝ اشاﺭه
میشود1.ﺑر این اساس ﻗاتﻞ دﺭ صوﺭتی ﻗصاﺹ می شود کﻪ مقتوﻝ مﺤقون اﻟدم ﺑاشد .دﺭ غیر این صوﺭﺕ یعنی
ﺑا مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ ،ﻗاتﻞ مﺴتوجب ﻗصاﺹ نخواهد ﺑود .ﺑا توجﻪ ﺑﻪ تفصیﻠی کﻪ ﻓقﻬا دﺭ مقام ﺑیان

 .1چهار شرط دیگر عبارت است از  -1برابری در حریت  -2برابری در دین  -3منفی بودن رابطه ابوت  -4كمال عقل
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مصادیﻖ مﻬدوﺭ اﻟدم اﺭائﻪ دادهاند ،دﺭ مییاﺑیﻢ کﻪ شخﺺ مﻬدوﺭاﻟدم دﺭ نﺴﺒت ﺑﻪ هﻤﻪی اﻓراد واجد این وصف
نﻤیگردد.
توﺿیح اینﻜﻪ  :شخصی مﻤﻜن است ﺑﻪ دﻟیﻞ ماهیت جرم اﺭتﻜاﺑی ،ﻓقط دﺭ ﺭاﺑطﻪ ﺑا ﺑرخی اﻓراد مﻬدوﺭ اﻟدم
تﻠقی گردد و دﺭ نﺴﺒت ﺑا سایرین واجد چنین وصفی نﺒاشد و نﺴﺒت ﺑﻪ سایرین مﺤقوق اﻟدم مﺤﺴوﺏ گردد.
این نﻜتﻪای است کﻪ دﺭ ﺿﻤن تﺤقیﻖ ﺑﻪ ﺑرﺭسی آن خواهیﻢ ﭘرداخت.
ﺑناﺑراین ﺑﻬتر است عنصر «ﻗاتﻞ» ﺭا نیز دﺭ تعیین ﺿاﺑطﻪ مﻬدوﺭ اﻟدم ﺑودن واﺭد کنیﻢ ،چرا کﻪ این وصف
– مﻬدوﺭ اﻟدم – دﺭ نﺴﺒت ﺑا ﻗاتﻞ موﺭد اﺭزیاﺑی ﻗراﺭ میگیرد.
چنانﻜﻪ ﺑعﻀی ﺿاﺑطﻪ ﺭا چنین ﺑیان نﻤودهاند .ﻗاعده این است کﻪ کشتن او ﺑرای ﻗاتﻞ جایز ﺑاشد (خویی،
.)208 :1391
ﻓقﻬا دﺭ ﺿﻤن ﺑیان اینﻜﻪ مﺤقون اﻟدم ﺑودن مقتوﻝ ،شرط ﻗصاﺹ ﻗاتﻞ است ﺑﻪ ذکر ﺑعﻀی مصادیﻖ
مﻬدوﺭ اﻟدم میﭘردازند کﻪ دﺭ ادامﻪ ﺑﻪ ﺑرخی عﺒاﺭاﺕ اشاﺭه میشود.
دﺭ شرایع آمده است:
شﻬید ثانی دﺭ شرح ﻟﻤعﻪ مینویﺴد:
«شرط ﭘنجﻢ دﺭ ﻗصاﺹ آن است کﻪ خون مقتوﻝ مﺤترم ﺑاشد یعنی شرعاً ﻗتﻞ او مﺒاح نﺒاشد .ﺑناﺑراین
اگر کﺴی ﺭا ﺑﻜشد کﻪ شاﺭع خون او ﺭا مﺒاح کرده است ﺑﻪ خاطر آنﻜﻪ زنا یا ﻟواط کرده یا چون کاﻓر است ،ﺑﻪ
واسطﻪ کشتن او ،کشتﻪ نﻤیشود (شﻬید ثانی.)81 :1392 ،
دﺭ کتاﺏ تﺤریر اﻟوسیﻠﻪ نیز ﺑﻪ ﺑرخی مصادیﻖ مﻬدوﺭ اﻟدم اشاﺭه شده است:
« شرط ششﻢ ﺑرای ﻗصاﺹ ﻗاتﻞ این است کﻪ مقتوﻝ مﺤقون اﻟدم ﺑاشد ،ﭘس اگر ﻗاتﻞ کﺴی ﺭا کﻪ مﻬدوﺭ
اﻟدم است ﺑﻪ ﻗتﻞ ﺑرساند مانند ساﺏ اﻟنﺒی (ﺹ) ،ﻗصاﺹ نﻤیشود و نیز کﺴی کﻪ ﺑﻪ واسطﻪ حﻖ ﻗصاﺹ و
دﻓاع دیگری ﺭا ﺑﻪ ﻗتﻞ میﺭساند ﻗصاﺹ دﺭ ﺑر نداﺭد .دﺭ ﻗصاﺹ ﻓردی کﻪ کﺴانی ﺭا ﺑﻪ ﻗتﻞ میﺭساند کﻪ
ﻗتﻠشان ﺑﻪ دﻟیﻞ حد واجب است مانند الئط و زانی و مرتد ﻓطری ﺑعد از توﺑﻪ ،تأمﻞ و اشﻜاﻝ وجود داﺭد
(خﻤینی :1395 ،ج)523 ،2
دﺭ عﺒاﺭاﺕ ﻓوق مشاهده شد کﻪ دﺭ ذیﻞ شرایط ﻗصاﺹ ﺑﻪ ﺑرخی مصداق مﻬدوﺭ اﻟدم اشاﺭه شده است
مانند مرتد ﻓطری ،ساﺏ اﻟنﺒی (ﺹ) ،مﻬاجﻢ ،مﺤاﺭﺏ ،الئط ،زانی و ...
ﺑﻪ اﻓراد خاصی از جنایتﻜاﺭان ،متجاوزان و ﺑزهﻜاﺭان کﻪ تﺤت ﺿواﺑط خاﺹ و ﺑﻪ شﻜﻞ ﻗانونﻤند دﺭ شرع،
ﺑﻪ دﻟیﻞ اﺭتﻜاﺏ جنایت ﻗتﻞ یا ﺑزه خاصی ،مﺴتﺤﻖ مجازاﺕ ﻗتﻞ میﺑاشد ،دﺭ اصطالح ﻓقﻬی «مﻬدوﺭاﻟدم»
میگویند.
گاهی مﻬدوﺭاﻟدم اشتﺒاه معنا شده و گفتﻪ شده « مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن شخﺺ ﺑﻪ معنای هدﺭ ﺑودن و مﺤترم
نﺒودن خون او است و ﺭیختن خون او ﺑﻪ شﻜﻞ غیرﻗانونی ،مﺒاح و جایز است و ﻓاعﻞ آن شرعاً مﺴتوجب عتاﺏ
و عقاﺏ نخواهد ﺑود ».این اشتﺒاه و ﺑدﻓﻬﻤی ناشی از خﻠط معنای اصطالحی «مﻬدوﺭاﻟدم» ﺑا معنای ﻟغوی این
کﻠﻤﻪ است؛ ﺑاید توجﻪ داشت کﻪ دﺭ شریعت اسالم ،ﻗتﻞ نﺴﺒت ﺑﻪ هرکس؛ از جﻤﻠﻪ مﻬدوﺭاﻟدم؛ خاﺭج از
ﻗانونﻤندی و ﺿواﺑط خاﺹ آن ،موجب مجازاﺕ است.
گرچﻪ مﻬدوﺭاﻟدم دﺭ ﻓقﻪ و حقوق ﺑﺴیاﺭی از مواﺭد ﺑرای «مﻬدوﺭاﻟنفس» استعﻤاﻝ شده و هنگام اطالق،
منصرف ﺑﻪ هﻤین موﺭد است کﻪ ﻓرد اکﻤﻞ آن میﺑاشد ،ﻟﻜن «اﻟدم» دﺭ «مﻬدوﺭاﻟدم» از حیث ﻟغت و موﺿوع
حﻜﻢ ﻓقﻬی ،داﺭای اطالق است و ﺑﻪ خونی کﻪ حیاﺕ ﺑر آن متوﻗف ﺑاشد ،اختصاﺹ نداﺭد و شامﻞ کﻤتر از آن
نیز می شود؛ ﻟذا مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن دﺭ عﻀو نیز داﺭای ﻓرض است .اﻓراد خاصی از جنایتﻜاﺭان و ﺑزهﻜاﺭان کﻪ
تﺤث ﺿواﺑط خاﺹ ﻗانونی ﺑﻪ دﻟیﻞ اﺭتﻜاﺏ جنایت یا ﺑزه خاصی ،مﺴتﺤﻖ مجازاﺕ ﻗطع عﻀو ،جرح و مانند آن
می ﺑاشند؛ مﻬدوﺭاﻟدم دﺭ عﻀو هﺴتند؛ ﺑرای این اﻓراد میتوان اصطالح «مﻬدوﺭاﻟعﻀو» ﺭا جعﻞ کرد؛ ﺑناﺑراین
مﻬدوﺭاﻟدم دو ﻗﺴﻢ خواهد ﺑود؛ یﻜی «مﻬدوﺭاﻟنفس» و دیگری «مﻬدوﺭ اﻟعﻀو».
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از منظر دیگر مﻬدوﺭاﻟدم ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻗاﺑﻞ تقﺴیﻢ میﺑاشد :اﻟف« .مﻬدوﺭاﻟدم نﺴﺒی» :شامﻞ اﻓرادی می-
شوند کﻪ مﺴتﺤﻖ ﻗصاﺹ هﺴتند و تنﻬا دﺭ ﻗﺒاﻝ صاحب ﻗصاﺹ مﻬدوﺭاﻟدم هﺴتند و نﻪ دﺭ مقاﺑﻞ دیگران .ﺏ.
«مﻬدوﺭاﻟدم مطﻠﻖ» شامﻞ اﻓرادی کﻪ خونشان نﺴﺒت ﺑﻪ هﻤﻪ مﺒاح است( .میرمﺤﻤد صادﻗی)73 :1393 ،
 .4واکاوی و نقد ادعای مهدورالدم بودن مقتول در سیاست جنایی تقنینی
ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392داﺭای تغییراﺕ و تﺤوالتی نﺴﺒت ﺑﻪ ﻗانون گذشتﻪ صوﺭﺕ گرﻓتﻪ
است یﻜی از این مواﺭد مرﺑوط ﺑﻪ مفﻬوم و مصادیﻖ«مﻬدوﺭ اﻟدم» میﺑاشد؛ ﺑﻪ موجب ماده  302مقرﺭ شده
است« :دﺭصوﺭتی کﻪ مجنیٌعﻠیﻪ داﺭای یﻜی از حاالﺕ زیر ﺑاشد ،مرتﻜب ﺑﻪ ﻗصاﺹ و ﭘرداخت دیﻪ ،مﺤﻜوم
نﻤیشود:
اﻟف -مرتﻜب جرم حدی کﻪ مﺴتوجب سﻠب حیاﺕ است.
ﺏ -مرتﻜب جرم حدی کﻪ مﺴتوجب ﻗطع عﻀو است ،مشروط ﺑر اینﻜﻪ جنایت واﺭد شده ،ﺑیش از
مجازاﺕ حدی او نﺒاشد ،دﺭ غیر این صوﺭﺕ ،مقداﺭ اﺿاﻓﻪ ﺑر حد ،حﺴب موﺭد ،داﺭای ﻗصاﺹ و یا دیﻪ و تعزیر
است.
پ -مﺴتﺤﻖ ﻗصاﺹ نفس یا عﻀو ،ﻓقط نﺴﺒت ﺑﻪ صاحب حﻖ ﻗصاﺹ و ﺑﻪ مقداﺭ آن ﻗصاﺹ نﻤیشود.
ﺕ ـ متجاوز و کﺴی کﻪ تجاوز او ﻗریب اﻟوﻗوع است و دﺭ دﻓاع مشروع ﺑﻪ شرح مقرﺭ دﺭ ماده( )156این
ﻗانون جنایتی ﺑر او واﺭد شود.
ث -زانی و زانیﻪ دﺭ حاﻝ زنا نﺴﺒت ﺑﻪ شوهر زانیﻪ دﺭ غیر مواﺭد اکراه و اﺿطراﺭ ﺑﻪ شرحی کﻪ دﺭ ﻗانون
مقرﺭ است».
ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392ﺑر خالف ﻗانون ساﺑﻖ؛ دﺭ موﺭد کﺴانی کﻪ مﻬدوﺭاﻟدم میﺑاشند
سﻜوﺕ نﻜرده و ﭘنﺞ ﻓقره اشخاﺹ ﺭا جزء اشخاﺹ مﻬدوﺭاﻟدم (غیر معصوم) مﺤﺴوﺏ نﻤوده است .سﻪ دستﻪ
از این اﻓراد (ﺑندهای اﻟف.ﺏ.ﺕ) ﺑﻪ طوﺭ مطﻠﻖ (نﺴﺒت ﺑﻪ هﻤﻪ اﻓراد) مﻬدوﺭاﻟدم مﺤﺴوﺏ نﻤوده کﻪ عﺒاﺭتند از
مرتﻜب جرم حدی مﺴتوجب سﻠب حیاﺕ ،مرتﻜب جرم حدی مﺴتوجب ﻗطع عﻀو و شخﺺ متجاوز و کﺴی
کﻪ تجاوز او ﻗریب اﻟوﻗوع است .دو ﻓقره نیز غیر معصوم عاﺭﺿی مﺤﺴوﺏ شدهاند؛ کﻪ عﺒاﺭتند از مﺴتﺤﻖ
ﻗصاﺹ نفس یا عﻀو ﻓقط نﺴﺒت ﺑﻪ صاحب ﻗصاﺹ و ﺑﻪ مقداﺭ آن ،و زانی و زانیﻪ دﺭ حاﻝ زنا ،ﻓقط نﺴﺒت ﺑﻪ
شوهر زانیﻪ دﺭ غیر مواﺭد اکراه و اﺿطراﺭ.
دﺭ موﺭد ﺑندهای اﻟف و ﺏ ماده  302نظر مشﻬوﺭ ﻓقﻬای عظام آن است کﻪ کﺴی کﻪ مرتﻜب جرم حدی
مﺴتوجب سﻠب حیاﺕ و مرتﻜب جرم حدی مﺴتوجب ﻗطع عﻀو ﺭا ﺑدون حﻜﻢ حاکﻢ ﺑﻪ ﻗتﻞ ﺑرساند؛ گرچﻪ
مرتﻜب ح رام شده و داﺭای مجازاﺕ است ،ﻟیﻜن ﻗصاﺹ نﻤیشود( .مﺤقﻖ حﻠی ،ج – 201 ،4نجفی ،ج،42
 ) 190ﺑرخی از ﻓقﻬای عظام ﺑر این امر ادعای اجﻤاع کردهاند( .طوسی ،ج )172 ،5و ﺑرخی تصریح کردهاند؛
ح تی اگر مرتﻜب مﻬدوﺭاﻟدم ﺭا ﺑﻪ شﻜﻞ دیگری کﻪ شاﺭع تعیین کرده است ﺑﻜشد مانند آن کﻪ مجازاﺕ او
ﺭجﻢ ﺑوده وﻟی مرتﻜب ،وی ﺭا ﺑا گﻠوﻟﻪ ﺑﻪ ﻗتﻞ ﺭسانده ﺑاشد ،مجازاﺕ مرتﻜب از نوع ﻗصاﺹ نخواهد ﺑود.
(شﻬیدثانی ،ج )66 ،10مﺴتند ﻓقﻬی دیدگاه مذکوﺭ؛ اﻟف .موﺿوع ﻗصاﺹ دﺭ ادﻟﻪ شرعی ،ﻗتﻞ و جنایتی است
ظاﻟﻤانﻪ؛ جنایت موﺭد ﺑﺤث ﺑﻪ عنوان ﻗتﻞ ،ظاﻟﻤانﻪ نیﺴت .ﺏ .عدم ﻗصاﺹ؛ مطاﺑﻖ ﺑا احتیاط دﺭ دماء و ﻗاعده
دﺭأ است.
ﺑرخی از ﻓقﻬا اذعان داشتند ﺑﻪ غیر از ساﺏ اﻟنﺒی؛ اگر کﺴی ﺑدون حﻜﻢ حﻜﻢ ،مﻬدوﺭاﻟدم ﺭا ﺑﻪ ﻗتﻞ
ﺑرساند؛ مﺴتﺤﻖ ﻗصاﺹ است و مﺴتند ایشان ادعای وجود اطالق و عﻤوم دﺭ ادﻟﻪ ﻗصاﺹ است (خویی ،ج،42
 ) 82ﺑﻪ نظر نگاﺭنده موﺿوع ﻗصاﺹ شامﻞ این موﺭد نیﺴت؛ ﺑﻠﻜﻪ عدم اطالق و نﺒودن عﻤوم حﻜﻢ ﻗصاﺹ
نﺴﺒت ﺑﻪ این مواﺭد ثاﺑت است .ﺑر ﻓرض آنﻜﻪ چنین امری ثاﺑت نﺒاشد؛ حداﻗﻞ وجود چنین اطالق و عﻤومی
ثاﺑت نیﺴت و آنچﻪ دﺭ اینجا نیاز ﺑﻪ دﻟیﻞ داﺭد مشروعیت ﻗصاﺹ و جواز آن است؛ عالوه ﺑر اینﻜﻪ ﻗاعده دﺭأ
نیز دﺭ این ﻓرض ،مانع از حﻜﻢ ﻗصاﺹ است.
نﻜتﻪ ﻗاﺑﻞ ذکر دﺭ موﺭد ﺑند پ ماده  302این است کﻪ عﺒاﺭﺕ «ﻗصاﺹ نﻤیشود» زاید و ﺑاید حذف شود؛
این عﺒاﺭﺕ دﺭ الیﺤﻪ نﺒود کﻤا اینﻜﻪ دﺭ گزاﺭش اوﻟیﻪ کﻤیﺴیون ﻗﻀایی ﺑﻪ مجﻠس شوﺭای اسالمی دﺭ تاﺭیخ

ارتکاب قتل به ادعای مهدورالدم بودن مقتول در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران351 /

 1388/5/27و نﺴخﻪ اﺭساﻟی ﺑﻪ شوﺭای نگﻬﺒان دﺭ تاﺭیخ  1391/1/21نیز این عﺒاﺭﺕ وجود نداشت؛ چرا و
چگونﻪ دﺭ آخرین مرح ﻠﻪ دﺭ مجﻠس شوﺭای اسالمی این عﺒاﺭﺕ نامناسب ﺑﻪ این ﺑند اﺿاﻓﻪ شده است کﻪ می-
تواند مخﻞ ﺑﻪ معنا ﺑاشد؛ زیرا مﻤﻜن است ﺑرا کﺴی کﻪ ﺑا ﻓقﻪ و حقوق آشنایی نداﺭد این توهﻢ ایجاد شود کﻪ
دﺭ این ﺑند ،ﻓقط ﻗصاﺹ مرتﻜب ،منتفی است و دیﻪ و تعزیر ثاﺑت است کﻪ ﻗطعاً این ﺑرداشت اشتﺒاه است.
دﺭ موﺭد ﺑند ﺕ نﺒاید این توهﻢ ایجاد شود کﻪ ﺑا ﺑودن ماده  156دﺭ این ﻗانون ،نیازی ﺑﻪ ذکر ﺑند «ﺕ»
دﺭ ماده  302نیﺴت و طرح دﻓاع دﺭ این ماده ،تﻜراﺭ ماده  156ﺑوده و چیزی اﺿاﻓﻪ ﺑر آن نداﺭد؛ زیرا اوالً
عنوان ﻓصﻞ سوم این کتاﺏ کﻪ ماده موﺭد ﺑﺤث دﺭ آن جای گرﻓتﻪ است «شرایط عﻤومی ﻗصاﺹ» است و
یﻜی از مﻬﻤترین شرایط ﻗصاﺹ آن است کﻪ مجنی عﻠیﻪ ،مﻬدوﺭاﻟدم نﺒاشد و گرنﻪ مجازاﺕ مرتﻜب ،مجازاﺕ
غیرﻗصاصی خواهد ﺑود؛ ﻟذا الزم ﺑود دﺭ ماده ای این شرط ذکر و تﻤام مواﺭد مﻬدوﺭاﻟدم نیز ﺑﻪ ﺭوشنی دﺭ ان
تعیین شود؛ خصوصاً آنﻜﻪ ﺑرخی از مواﺭد آن موﺭد اختالف ﻓقﻬی است و این هﻤان ماده است و یﻜی از
مواﺭدی کﻪ مجنی عﻠیﻪ ،مﻬدوﺭاﻟدم است هﻤین ﺑند ﺕ میﺑاشد .ﺑناﺑراین ذکر این ﺑند دﺭ این ماده الزم و
ﺿروﺭی ﺑود و نﺒودن آن موجب نقﺺ و اشﻜاﻝ دﺭ ﻗانون میگردید.
ﺑر خالف ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1370دﺭ ﺑﺤث از ﻗصاﺹ ،دﺭ ﻗانون جدید مجازاﺕ اسالمی
 ،1392دﺭ این ﺑﺤث و عالوه ﺑر ﻗانون تعزیراﺕ ،ﻗتﻞ دﺭ ﻓراش ﺑﻪ عنوان یﻜی از استﺜناهای اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن
مجازاﺕ ها صریﺤاً موﺭد اشاﺭه ﻗراﺭ گرﻓتﻪ است .تﺴرّی این حﻜﻢ ﺑﻪ صرﻓاً شوهر ﺑعد از انقالﺏ اسالمی و
اختصاﺹ آن ﺑﻪ زن و مرد زناکاﺭ و نﻪ سایر ﺑﺴتگان ،خود اﻗدامی مﺜﺒت از این حیث تﻠقی میگردد1؛ واﻗعیت
این است کﻪ این مﺴئﻠﻪ داﺭای مخاﻟفینی هﻢ می ﺑاشد و نقاط اﺑﻬام ﻓراوانی دﺭ موﺭد آن وجود داﺭد .عﻠیرغﻢ
اشاﺭهی ﺑند ث دﺭ تﺒصرهی مادهی  302ﻗانون جدید ﺑاید گفت :دﺭ این حاﻟت نیز دﺭ ﻗتﻞ زن و مرد زناکاﺭ
ﺑاید شوهر مﻜﻠف ﺑﻪ اثﺒاﺕ ادعای خود دﺭ دادگاه ﺑاشد .متأسفانﻪ ﻗانونگذاﺭ ﺑا عدم اشاﺭه ﺑﻪ این ﺑند دﺭ تﺒصرهی
یﻚ ،چنین توهﻤی ﺭا ایجاد کرده کﻪ ﺑر خال ف ﺑندهای تﺒعی کﻪ ﺑاید مرتﻜب از دادگاه اجازه داشتﻪ ﺑاشد
چنین اجازه و نظاﺭتی دﺭ کاﺭ نیﺴت.
این مواد ﺑیان کننده و نشان دهندهی دوﺭهی خصوصی از عداﻟت کیفری و تجویز آن میﺑاشد .این مﻬﻢ
خود میتواند دﺭ عﻤﻞ جرمزا ﺑاشد (نوﺑﻬاﺭ.)139 :1389 ،
دﺭ مجﻤوع ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392اشﻜاالﺕ ﻗوانین ساﺑﻖ ﺭا ﺭﻓع کرده است؛ اﻟف .مواﺭدی از
جنایت کﻪ مجازاﺕ آن ﻗصاﺹ نیﺴت ﺑﻪ شﻜﻞ متفرق و ﭘراکنده دﺭ مواد ﻗانونی آمده ﺑود؛ این نقیصﻪ دﺭ ﻗانون
مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392مرتفع شده است و این مواﺭد ﺑﻪ شﻜﻞ یﻜجا دﺭ ماده  302آمده است .ﺏ .نفی
ﻗصاﺹ دﺭ مواﺭد خاﺹ آن ح تی ناصواﺏ دﺭ ﺑاﺏ دﻓاع ،مختﺺ ﺑﻪ ﻗتﻞ و ﻗصاﺹ نفس شده ﺑود کﻪ ناصواﺏ و
ﺑدون وجﻪ ﺑود؛ دﺭ ﻗانون مصوﺏ  1392این اشﻜاﻝ نیز مرتفع شده و عالوه ﺑر ﻗتﻞ ،هﻤﻪ مواﺭد کﻤتر از ﻗتﻞ
نیز کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺑزهﻜاﺭی خاﺹ مجرم ،موجب هدﺭ ﺑودن عﻀو میشود و حﻖ ﻗصاﺹ نداﺭد ،ﺑا عنوان ﺭوشن و
صریح ؛ موﺭد استﺜناء ﻗراﺭ گرﻓتﻪ است .پ .دﺭ ﻗوانین ساﺑﻖ ﺑرای مرتﻜﺒی کﻪ ﺑﻪ شﻜﻞ خودسرانﻪ اﻗدام ﺑﻪ ﻗتﻞ
کﺴی میکرد کﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ جرم حدی یا جنایت ،مﺴتﺤﻖ ﻗتﻞ ﺑوده مجازاتی ﭘیشﺑینی نشده ﺑود و این امر
میتوانﺴت موجب حرج و مرج شود.
یﻜی از نﻜاﺕ منفی و استﺜناهای واﺭده ﺑر اصﻞ اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن مجازاﺕ دﺭ ﻗانون جدید مجازاﺕ
اسالمی مصوﺏ  1392عﺒاﺭﺕ است از تقنین ،تجویز و اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم دﺭ عﻀو عالوه ﺑر اعتقاد ﺑﻪ
مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن دﺭ نفس .ﺑر خالف متون ﻓقﻬی و ﻗانونی کﻪ داشتن تصوﺭ یا اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن صرﻓاً
نفس ﺭا شامﻞ میشد ،اما دﺭ ﻗانون ﺑا وﺿع ﺑند «ﺏ» مادهی  302و نیز مادهی  303آنجا کﻪ میگوید« :هر
گاه مرتﻜب مدعی ﺑاشد مجنیعﻠیﻪ حﺴب موﺭد دﺭ نفس یا عﻀو مشﻤوﻝ مادهی  302این ﻗانون است «...
 .1در مادهی  630قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مقرر شده است« :هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده
كند و علم به تکمین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی كه زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به
قتل برساند .حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».
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جرمزایی جدیدی ﺑر خالف مفاد اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن مجازاﺕها مﺤقﻖ شده ،موﺿوعی کﻪ دﺭ ﻓقﻪ امامیﻪ ساﺑقﻪ
نداشتﻪ است.
حﻜﻢ این ماده ﺑیشتر ﺑر طﺒﻖ نظر ﻓقﻬای اهﻞ سنت تﺤریر یاﻓتﻪ ،چﻪ اینﻜﻪ از دیدگاه ﻓقﻬاى اهﻞ سنت،
جرایﻤى کﻪ ﺑاعث مﻬدوﺭاﻟدم شدن مرتﻜب میگردند عﺒاﺭتند از :ﻗطع طریﻖ یا حراﺑﻪ ،ﺑغى ،ﻗتﻞ ،ﻗطع عﻤدى
و سرﻗت .مﻤﻜن است نفس یا عﻀو مﻬدوﺭاﻟدم ﺑاشد و هدﺭ ﺑودن عﻀو جانى عﻤدى ﺑﻪ عنوان ﻗصاﺹ و هدﺭ
ﺑودن عﻀو ساﺭق دﺭ سرﻗت ،مشﻤوﻝ حد از این ﺑاﺏ است (مجیدی و ذواﻟفقاﺭی.)109 :1393 ،
نﻬایتا آنﻜﻪ هرگاه اصﻞ  36ﻗانون اساسی ﺑﻪ صراحت و ﺑا ﻟﺤن عام ،اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن مجازاﺕها ﺭا
ﭘذیرﻓتﻪ است و دﺭ ﻗانون جدید مجازاﺕ اسالمی اصﻞ مذکوﺭ مﺴتقﻞ دﺭ کناﺭ اصوﻟی هﻤچون ﺑرائت و ﻗانونی
ﺑودن جرم و مجازاﺕ موﺭد اشاﺭه ﻗراﺭ گرﻓتﻪ است؛ از ﻗانون گذاﺭان و مفﺴران انتظاﺭ میﺭود این اصﻞ ﺭا ﺑا
توجﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴفﻪی وجودی آن ﻓﻬﻢ کنند .ﺑدین منظوﺭ ﺑازنگری دﺭ کﻠیﻪ مواﺭدی کﻪ ﺑﻪ گونﻪای ﺑا اصﻞ ﻗﻀایی
ﺑودن مجازاﺕها مغایر ﺑاشد ،ﺿروﺭی است (نوﺑﻬاﺭ.)198 :1389 ،
 .5واکاوی و نقد ادعای مهدورالدم بودن مقتول در سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی ﻗﻀائی سیاستی است کﻪ ﺭنگ و جنﺒﻪ انﺴانی داشتﻪ و از طریﻖ اﺑزاﺭهای انﺴانی چون
ﻗﻀاﺕ دادگﺴتری ﺑﻪ اجرا دﺭ می آید .اﻟﺒتﻪ ﺑاید این موﺿوع ﺭا ﭘذیرﻓت ،دﺭ این مرحﻠﻪ کﻪ سیاست جنایی ﺭنگ
انﺴانی ﺑﻪ خود می گیرد ،تا حدودی از هدف و غرض سیاست جنایی ﻗانونی دوﺭی میگزیند ،زیرا کﻪ ﺑﻪ هر
حاﻝ انﺴان دﺭ کناﺭ این هدف ،طرز تفﻜر و سﻠیقﻪ خود ﺭا نیز مﻠﺤوظ خواهد کرد .ﺑﻪ ﺭغﻢ تﻠقی سیاستهای
جنایی ﻗﻀائی دﺭ واﻗع نﺤوه ﺑرداشت دادگﺴتری (ﻗوهﻗﻀاییﻪ) از سیاست جنایی تقنینی است .سیاست جنایی
ﻗﻀائی ﺑﻪ معنای مﻀیﻖ آن ،شامﻞ سیاست جنایی میشود کﻪ دﺭ تصﻤیﻢها و ﺭویﻪهای دادگاههای دادگﺴتری
منعﻜس است.
تشخیﺺ و شناخت مﻬدوﺭاﻟدم یا مﺴتﺤﻖ ﻗصاﺹ ﺑودن یﻚ امر ﻗﻀایی است کﻪ نیاز ﺑﻪ آگاهیهای
حقوﻗی و تجاﺭﺏ ﻗﻀایی ﻓراوان داﺭد« .تشﻜیﻞ دادگاه کیفری استان ﺑا ﭘنﺞ نفر ﻗاﺿی ﺑرای ﺭسیدگی ﺑﻪ
جرایﻤی ﺑا مجازاﺕ اعدام ،ﻗصاﺹ و امﺜاﻝ آنﻬا نشان دهنده ﺿروﺭﺕ عﻠﻢ و تجرﺑﻪ ﻓراوان ﺑرای ﺭسیدگی ﺑﻪ این
گونﻪ ﭘروندههاست ».ﺑناﺑراین اشتﺒاه اشخاﺹ عادی دﺭ تشخیﺺ مﻬدوﺭاﻟدم یﻚ امر کامالً ﻗاﺑﻞ ﭘیش ﺑینی
است .اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن ﺑر اساس امری منطقی و معقوﻝ ﭘایﻪ ﺭیزی شده ﻟذا کﺴی کﻪ ﺑﻪ عنوان
مﻬدوﺭاﻟدم ﻓردی ﺭا ﺑﻪ ﻗتﻞ میﺭساند ﺑاید از کﻠیﻪ مصادیﻖ مﻬدوﺭاﻟدم دﺭ اسالم و خصوصیاﺕ جرایﻤی کﻪ
ﺑاعث مﻬدوﺭاﻟدم شدن اشخاﺹ می شود مطﻠع ﺑاشد و تنﻬا کﺴی میتواند چنین ادعایی کند کﻪ ﻓقیﻪ جامع
اﻟشرایط ﺑاشد یا کﺴی کﻪ ﺑﻪ جزئیاﺕ و دﻗایﻖ مﺒاحث ﻓقﻬا دﺭ ﺑاﺏ مﻬدوﺭاﻟدم واﻗف ﺑاشد.
طرح موﺿوع ﻗتﻞ ﺑﻪ اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن دﺭ ﺭویﻪ ﻗﻀایی ایران تا ﻗﺒﻞ از ﭘیروزی انقالﺏ اسالمی
جایگاهی نداشت و مجازاﺕ ﻗاتﻞ ﺑﻪ هر حاﻝ مجازاﺕ ﻗتﻞ عﻤدی تﻠقی میشد؛ ﻟیﻜن ﺑعد از انقالﺏ اسالمی
حﻜﻢ آن دﺭ تﺒصره دوم ماده  295ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1370ذکر گردید؛ ﺿﻤن اینﻜﻪ دﺭ ﻗوانین
سایر کشوﺭهای اسالمی من جﻤﻠﻪ مصر و عراق نیز ﺑﻪ نوعی ﻗتﻞ ﺑا اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن ﭘذیرﻓتﻪ شده
است( .متین ﺭاسخ)62 :1393 ،
اصوالً دﺭ اعﻤاﻝ ماده  303ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392ﺑاید اعتقاد صادﻗانﻪ مرتﻜب ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم
ﺑودن مقتوﻝ احراز شود؛ نﻪ اینﻜﻪ اصﻞ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن ﺑا نﺒودن مجنی عﻠیﻪ موﺭد ﺑرﺭسی ﻗراﺭ گیرد .اﻟﺒتﻪ این
نﻜتﻪ مﻬﻢ ﺭا نﺒاید از نظر دوﺭ داشت کﻪ اعتقاد مرتﻜب ،ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن ﺑاید ﺑﻪ گونﻪای ﺑاشد کﻪ نوع اﻓراد
چنان چﻪ معتقد ﺑﻪ آن ﺑاشند هﻤان گونﻪ خواهند اندیشید کﻪ او ﻗرﺑانی ﺭا مﻬدوﺭاﻟدم ﻓرض نﻤوده است .ﻓﻠذا
چنانچﻪ ﻗاﺿی ﺑا ﻗرائن و اماﺭاﺕ معتﺒر ﺑﻪ این نتیجﻪ ﺭسید کﻪ ﻓی اﻟواﻗع جانی ﺑا اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن
مجنی عﻠیﻪ ،مرتﻜب این جنایت شده است و آن اعتقاد نیز ﺑﻪ گونﻪای است کﻪ هر شخﺺ معقوﻝ و منطقی
دیگری غیر از او نیز چنین ﺑرداشتی مینﻤود ﺑاید حﻜﻢ ﺑﻪ اعﻤاﻝ مقرﺭاﺕ مذکوﺭ نﻤاید( .متین ﺭاسخ:1393 ،
)62
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دﺭ خصوﺹ آﺭای صادﺭه شعب دیوان عاﻟی کشوﺭ دﺭ زمینﻪی اﺭتﻜاﺏ ﻗتﻞ ﺑﻪ اعتقاد مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن
مقتوﻝ ،دو دستﻪ آﺭا ﺑﻪ چشﻢ می خوﺭد؛ اﺑتدا آﺭای شعب دیوان و سپس آﺭای اصراﺭی هیأﺕ عﻤومی ﺭا نقﻞ و
موﺭد ﺑرﺭسی ﻗراﺭ میگیرد:
دﺭ ﭘرونده ی شﻤاﺭهی  3881/26شعﺒﻪ  26دیوان عاﻟی کشوﺭ ،ﺭأی دادگاه ﺑدوی ﺭا دﺭ خصوﺹ ﻗصاﺹ
نفس مردی کﻪ ﭘس از سﻪ ﺭوز اطالع ﭘیدا کرده ،مقتوﻝ هﻤﺴر و دختر سﻪ ساﻟﻪاش ﺭا ﺭﺑوده و ﺑعد از چند ﺭوز
ﺑا ﭘدﺭ خانﻢ او تﻤاس گرﻓتﻪ و تقاﺿای عقد او ﺭا کرده است و سپس ﺑا اﻗراﺭ ﭘدﺭ خانﻢ دستگیر گردیده و دﺭ
جریان ﺭسیدگی ﺑﻪ ﭘرونده دﺭ دادگﺴتری وی ﺭا ﺑﻪ ﻗتﻞ ﺭسانده است ،ﺑﻪ دﻟیﻞ عدم اثﺒاﺕ زنا طﺒﻖ موازین
ﻗانونی تأیید کرده است .دﺭ ﺭأی شعﺒﻪ دیوان تصریح شده است« :اصﻞ اﺭتﺒاط نامشروع مقتوﻝ ﺑا هﻤﺴر ﻗاتﻞ
مﺴﻠﻢ است ،وﻟی مجوز ﻗتﻞ نﻤیﺑاشد»( .ﺑازگیر)610 :1376 ،
طﺒﻖ ﺭأی شﻤاﺭهی  93/71شعﺒﻪی  11دیوان عاﻟی کشوﺭ ،این شعﺒﻪ ﺭأی دادگاه ﺑدوی ﺭا دﺭ خصوﺹ
اﺭتﻜاﺏ ﻗتﻞ عﻤدی و صدوﺭ حﻜﻢ ﺑر ﻗصاﺹ نفس شخصی ﺑﻪ ﻟﺤاظ عﻤدی ﺑودن ﻗتﻞ و ﺭد ادعای ﺭاﺑطﻪی
نامشروع هﻤﺴرش ﺑا مقتوﻝ ﺑﻪ جﻬت عدم معرﻓی شﻬود معتﺒر دﺭ اثﺒاﺕ زنا ،نقض کرده است .دﺭ استدالﻝ
نقض شعﺒﻪ ی دیوان تصریح شده است« :از مجﻤوع مﺤتویاﺕ ﭘرونده استفاده میشود کﻪ متﻬﻢ خود ﺭا ذی
حﻖ دﺭ ﻗتﻞ دانﺴتﻪ و موﺿوع منطﺒﻖ ﺑا تﺒصره  2ﺑند ج مادهی  295ﻗانون مجازاﺕ اسالمی است ،ﻟذا حﻜﻢ ﺑﻪ
ﻗصاﺹ مخدوش ﺑوده و نقض میگردد».
هﻤان گونﻪ کﻪ مالحظﻪ می شود ،دﺭ ﺑرخی از آﺭای شعب دیوان عاﻟی کشوﺭ ﺑا وجود ﻗراین و شواهدی کﻪ
ﻗات ﻞ مﺒنی ﺑر ﺭاﺑطﻪ نامشروع هﻤﺴرش ﺑا مقتوﻝ دﺭ دادگاه اﺭائﻪ کرده است ،ﺑﻪ ﻟﺤاظ عدم معرﻓی شﻬود معتﺒر
مﺒنی ﺑر اﺭتﻜاﺏ زنا ،ﺑﻪ استناد مﺴأﻟﻪ  28و  29ﺹ ،491ج اوﻝ تﺤریر اﻟوسیﻠﻪ امام خﻤینی ،ﺑﻪ ﻗصاﺹ نفس
مﺤﻜوم شده است و حاﻝ آنﻜﻪ دﺭ ﺑعﻀی دیگر از آﺭاء ،عﻠیرغﻢ عدم معرﻓی شﻬود معتﺒر ،ﺑا استدالﻝ ﺑﻪ اینﻜﻪ
شوهر خود ﺭا ذی حﻖ دﺭ ﻗتﻞ میدانﺴتﻪ و ﺑﻪ استناد مﺴأﻟﻪی  6ﺹ ،554ج  2تﺤریراﻟوسیﻠﻪ حﻀرﺕ امام کﻪ
عیناً دﺭ تﺒصرهی  2ﺑند ج ماده ی  295منعﻜس گردیده است ،ﻗصاﺹ ساﻗط و مﺤﻜوم ﺑﻪ ﭘرداخت دیﻪ شده
است؛ ﺑﻪ نظر میﺭسد کﻪ آﺭای مزﺑوﺭ دﺭ موﺿوع واحد ،مناسب ﺑرای اتخاذ ﺭویﻪی واحد دﺭ موﺿوعاﺕ مشاﺑﻪ و
صدوﺭ ﺭأی وحدﺕ ﺭویﻪ ﻗﻀایی ﺑوده است ،ﻟیﻜن چنین اﻗدامی صوﺭﺕ نگرﻓتﻪ است .اما آﺭای اصراﺭی دیوان
کشوﺭ ،جﻬت تﺜﺒیت آﺭای دستﻪی دوم شعب گام ﺑرداشتﻪ است( .موذن زادگان)257 :1382 ،
دﺭ ﺭأی اصراﺭی شﻤاﺭهی  20موﺭخ  76/11/28هیأﺕ عﻤومی شعب کیفری دیوان عاﻟی کشوﺭ ،دﺭ ﻗﻀیﻪ
ﻗتﻞ یﻚ مرد توسط جوانی کﻪ ﺑﻪ عنوان دﻓاع از ناموس مادﺭش – ﺑدون اینﻜﻪ شرایط دﻓاع مشروع مﺤقﻖ
ﺑاشد  -مرتﻜب گردیده است و دیوان اعتقاد او ﺭا ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ احراز و ﻗصاﺹ نفس ﺭا ﺑا وجود
آﺭای دادگاه های ﺑدوی دﺭ مﺤﻜومیت ﺑﻪ ﻗصاﺹ نفس ،نقض کرده است .نﻜتﻪ ﻗاﺑﻞ توجﻪ این است کﻪ طﺒﻖ
استدالﻝ ﺑرخی از ﻗﻀاﺕ حاﺿر دﺭ جﻠﺴﻪ هیأﺕ ،حتی متﻬﻢ دﺭ دﻓاع خود موﺿوع اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن
مقتوﻝ ﺭا مطرح نﻜرده است .وﻟی شعﺒﻪ دوم دیوان ،ﺑدون اینﻜﻪ اﺭتﻜاﺏ زنا طﺒﻖ موازین ﻗانونی ﺑﻪ اثﺒاﺕ ﺑرسد
و یا دﻓاع از ناموس طﺒﻖ شرایط مقرﺭ ثاﺑت گردد ،استنﺒاط مزﺑوﺭ ﺭا احراز کرده است .ﺭأی اصراﺭی ﺑﻪ این
شرح است:
« ﺑدین ﻟﺤاظ از آﺭای اصراﺭی و نیز آﺭای متعدد شعب دیوان عاﻟی کشوﺭ معﻠوم میشود کﻪ هر چند ﺭویﻪ
ﻗﻀایی دﺭ مواﺭدی صرف احراز اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ ﺭا نپذیرﻓتﻪ و اثﺒاﺕ موﺿوع ﺭا طﺒﻖ موازین
ﻗﻀایی الزم دانﺴتﻪ است ،دﺭ مجﻤوعﻪ دﺭ جﻬت اعﻤاﻝ تﺒصرهی  2ﺑند ج مادهی  295ﻗانون مجازاﺕ اسالمی
( 1370ماده  303ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  )1392صرف احراز اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ ﺭا ﺑا
وجود تعاﺭض ﺑا مواد  226و  630ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  ،1370کاﻓی ﺑرای سقوط ﻗصاﺹ ﻗﻠﻤداد
کرده و حﻜﻢ ﺑﻪ ﭘرداخت دیﻪ صادﺭ نﻤوده است( .موذن زادگان)258 :1382 ،
هﻤچنین ﭘرونده اﺭتﻜاﺏ ﻗتﻞ ﺑا اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ دﺭ هیاﺕ عﻤومی اصراﺭی دیوان عاﻟی
کشوﺭ موﺭخ  1395 /09 /16ﺑرﺭسی شد؛ شعﺒﻪ اوﻝ دادگاه کیفری استان کرمان ﺑا ﺭد ادعای اعتقاد متﻬﻢ ﺑﻪ
مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ ،حﻜﻢ ﻗصاﺹ نفس وی ﺭا صادﺭ کرده است .شعﺒﻪ  24دیوان عاﻟی کشوﺭ ﺑا تﻤﺴﻚ ﺑﻪ
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ﻗاعده دﺭأ حﻜﻢ ﻗصاﺹ ﺭا نقض و ﭘرونده ﺭا ﺑﻪ شعﺒﻪ هﻢ عرض اﺭجاع کرده است .شعﺒﻪ دوم دادگاه کیفری
است ان کرمان نیز هﻤانند شعﺒﻪ اوﻝ متﻬﻢ ﺭا مﺴتﺤﻖ ﻗصاﺹ دانﺴتﻪ و حﻜﻢ ﻗصاﺹ وی ﺭا صادﺭ کرده است.
شعﺒﻪ  24دیوان ﺭای دادگاه ها ﺭا ﻗاﺑﻞ اﺑرام ندانﺴتﻪ و ﭘرونده ﺭا جﻬت طرح دﺭ هیاﺕ عﻤومی اصراﺭی اﺭساﻝ
کرده است؛ دﺭ نتیجﻪ ﺑا استدالﻝهای ذیﻞ ؛ اﻟف .متﻬﻢ ﺿﻤن اﻗراﺭ صریح ﺑﻪ ﻗتﻞ انگیزه خود ﺭا تجاوز مقتوﻝ
ﺑـﻪ خواهرش و حامﻠﻪ شدن او ﺑیان کرده است؛ ﺏ .ﺑﻪ موجب ماده  303ﻗانون مجازاﺕ اسالمی ﺑـرای منتفی
شـدن مجـازاﺕ ﻗصاﺹ اثﺒاﺕ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ ﺿروﺭتی نداﺭد؛ پ .تﺤقیﻖ متﻬﻢ ﭘیرامون حﻜﻢ شرعی
متجاوز ﺑﻪ عنف دالﻟت ﺑر اعتقاد او ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوﻝ داﺭد؛ ﺕ .ﺑﻪ ﻟﺤاظ وجود شﺒﻬﻪ و ﻟزوم احتیاط
دﺭ دماء حﻜﻢ ﻗصاﺹ ﻗاﺑﻞ اﺑرام نﻤیﺑاشد؛ ﺭای شعﺒﻪ  24دیوان عاﻟی کشوﺭ اکﺜریت موﺭد تایید هیاﺕ عﻤومی
ﻗراﺭ گرﻓت.
جﻠﺴﻪ هیأﺕ عﻤومی دیوانعاﻟی کشوﺭ موﺿوع ﺭأی اصراﺭی ﺭدیف  4/93ﺑﻪ ﺭیاست حجتاالسالم و
اﻟﻤﺴﻠﻤین کریﻤی ﺭئیس دیوان عاﻟی کشوﺭ و ﺑا حﻀوﺭ حجت االسالم و اﻟﻤﺴﻠﻤین سید اﺑراهیﻢ ﺭئیﺴی
دادستان کﻞ کشوﺭ و ﻗﻀاﺕ شعب کیفری این دیوان ﺭوز سﻪ شنﺒﻪ  93/6/18تشﻜیﻞ شد؛ طﺒﻖ ﭘرونده واصﻠﻪ
ﺑﻪ هیأﺕ عﻤومی دیوان ،شعﺒﻪ دوم دادگاه کیفری استان خراسان شﻤاﻟی دو نفر ﺭا ﺑﻪ اتﻬام ﻗتﻞ عﻤدی دو تن
دیگر ﺑﻪ مجازاﺕ ﻗصاﺹ مﺤﻜوم میکند.؛ دﺭ جﻠﺴﻪ دادگاه و از مﺤتویاﺕ دﻓاع متﻬﻤان میتوان استنﺒاط کرد
کﻪ نامﺒردگان انگیزه ﻗتﻞ ﺭا اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوالن دانﺴتﻪ اند .اکﺜریت اعﻀای شعﺒﻪ دوم دادگاه
ﻓوق اﻟذکر اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن ﺭا ﺭد کرده و حﻜﻢ ﺑﻪ ﻗصاﺹ دادهاند .ﭘس از تجدیدنظرخواهی وکالی
مﺤﻜومان ،ﭘرونده ﺑﻪ دیوان عاﻟی کشوﺭ اﺭساﻝ و ﺑﻪ شعﺒﻪ  33این دیوان اﺭجاع شده است .اکﺜریت اعﻀای
شعﺒﻪ ﺑﻪ حﻜﻢ ﻗصاﺹ شﺒﻬﻪ واﺭد کرده و اعتقاد متﻬﻤان ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن مقتوالن ﺭا ﻗاﺑﻞ احراز اﺭزیاﺑی
کرده و حﻜﻢ صادﺭه شعﺒﻪ دوم دادگاه ﻓوق االشاﺭه ﺭا نقض و ﺭسیدگی ﺑﻪ این ﭘرونده ﺭا ﺑﻪ شعﺒﻪ هﻢ عرض
اﺭجاع دادهاند.
دﺭ کشوﺭ ما اصﻞ  36ﻗانون اساسی و مواد  12و  13ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392حﻜﻢ ﺑﻪ
مجازاﺕ و اجرای آن ﺭا از صالحیتهای انﺤ صاﺭی دادگاه ﻗانونی دانﺴتﻪ است اما از سوی دیگر مواﺭدی از
ﻗانون مجازاﺕ اسالمی ﺑﻪ ویژه ماده  302ﺑﻪ گونﻪای ﺑرداشت میشود کﻪ گویی مقنن اﻗداماﺕ خودسرانﻪ دﺭ
مﺤاکﻤﻪ و ﺑﻪ کیفر ﺭسانیدن دیگران ﺭا تجویز مینﻤاید؛ ﺑی اعتنایی ﺑﻪ اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن مجازاﺕها و استناد
ﺑﻪ ﺑرخی مفاهیﻢ ﺑرای کﻢ ﺭنگ کردن آن ،سﺒب شده است تا هر چند گاه اﻓراد عادی ﺑﻪ گﻤان اینﻜﻪ اﻗداماﺕ
خودسرانﻪ ،مشروع ،ﺑﻠﻜﻪ مطﻠوﺏ است؛ دست ﺑﻪ اعﻤاﻟی ﺑزنند کﻪ مصداق ﺭوشن تعدی ﺑﻪ جان و عرض
دیگران است .ﺑرخی از این اﻗداماﺕ ﺑﻪ تشﻜیﻞ ﭘروندههایی میانجامد کﻪ ﭘروندههای ﻗتﻞهای کرمان تنﻬا یﻚ
نﻤونﻪ از آن است؛ این وﺿعیت ،ﺑﻪ سﻬﻢ خود چﻬره ای نامطﻠوﺏ از کشوﺭ و اسالم ﺑﻪ جﻬانیان اﺭائﻪ مینﻤاید؛
مفروض ﺑودن اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن مجازاﺕها از یﻚ سو و اﺑﻬامهای ﻗانونی موجود از سوی دیگر ،هﻤچنین
زمینﻪ ساز صدوﺭ آﺭای متﻀادی دﺭ این ﺑاﺭ از سوی دادگاهها شده است؛ حﻜﻢ ﺑﻪ ﻗصاﺹ ﻗاتالن دﺭ ﻗتﻞهای
ﭘرونده ک رمان توسط دادگاه ﺑدوی و نقض آن دﺭ دیوان عاﻟی کشوﺭ ؛ نﻤونﻪای از اختالف ﺑرداشتها از ﻗوانین
و مقرﺭاﺕ ناظر ﺑﻪ این حوزه است.
نتیجهگیری و پیشنهادها:
اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن مجازاﺕها یﻜی از اصوﻝ ﺑنیادین حقوق جزا مﺤﺴوﺏ میشود ﺑﻪ گونﻪای کﻪ حتی
اصوﻟی هﻤچون اصﻞ ﺑرائت و اصﻞ ﻗانونی ﺑودن جرم و مجازاﺕ دﺭ سایﻪی اصﻞ مذکوﺭ معنا و مفﻬوم ﭘیدا می-
کنند .گرچﻪ دﺭ ﻗانون اساسی این اصﻞ ﺑا ﻟﺴان حصر موﺭد ﭘذیرش ﻗراﺭ گرﻓتﻪ است ،اما دﺭ ﻗوانین عادی
کیفری هﻤیشﻪ شاهد وجود استﺜناهایی ﺑر این اصﻞ ﺑا عناوین مختﻠف ﺑودهایﻢ.
اﻗدام ﺑﻪ تعیین مجازاﺕ ﺑرای هرگونﻪ اعﻤاﻝ خصوصی و غیرماذون مجازاﺕ حتی توسط صاحﺒان حﻖ
ﻗصاﺹ ،از نوآوﺭیهای ﻗاﺑﻞ توجﻪ و ﻗاﺑﻞ تایید دﺭ سیاست جنایی تقنینی ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ
 1392مﺤﺴوﺏ میگردد .هﻤچنین ﺑﻪ نظر می ﺭسد کﻪ از دیدگاه این ﻗانون هیچ ﻓرد مﻬدوﺭاﻟدمی وجود نداﺭد
چﻪ آنﻜﻪ ﻗانونگذاﺭ عﻤداً از ﻟفظ مﻬدوﺭ اﻟدم  -یا اصطالحاﺕ مشاﺑﻪ -استفاده نﻜرده و تنﻬا دﺭ مادهی  ،302از
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اشخاصی نام ﺑرده کﻪ ﻗتﻞ آنها مﺴتﻠزم ﻗصاﺹ نیﺴت ،نﻪ آنﻜﻪ ﻗتﻞ آنها جایز ﺑاشد .ﺑا این اوصاف ﺑاید گفت:
ﺑا توجﻪ ﺑﻪ وجود مﺒانی ﺭوشن و دﻟیﻞ متقن ﺑرای اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن مجازاﺕها دﺭ حقوق کیفری ،انتظاﺭی
ﺑیشتر از آنچﻪ کﻪ دﺭ ﻗانون جدید مجازاﺕ اسالمی اتفاق اﻓتاده ،موﺭد توﻗع است؛ چرا کﻪ هنوز دﺭ این ﻗانون
نیز مواﺭدی چون ﻗتﻞ ،جرح و ﻗطع ﺑﻪ اعتقاد مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن ﺑا تﻠقی نادﺭستی کﻪ از آن میشود ﺑﻪ عنوان
استﺜناهایی ﺑر اصﻞ ﻗﻀایی ﺑودن مجازاﺕ ها وجود داﺭد ،اصﻠی کﻪ ﭘذیرش حتی یﻚ استﺜنا ﺑﻪ ناﺑودی آن
خواهد انجامید؛ این امر چﻬره ای نامتناسب از حقوق جزایی ما کﻪ متناسب ﺑا مناﺑع ﻓقﻬی نگاﺭش یاﻓتﻪ است
عرﺿﻪ مینﻤاید.
طرح موﺿوع ﻗتﻞ ﺑﻪ اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن دﺭ ﺭویﻪ ﻗﻀایی ایران تا ﻗﺒﻞ از ﭘیروزی انقالﺏ اسالمی
جایگاهی نداشت و مجازاﺕ ﻗاتﻞ ﺑﻪ هر حاﻝ مجازاﺕ ﻗتﻞ عﻤدی تﻠقی میشد؛ ﻟیﻜن ﺑعد از انقالﺏ اسالمی
حﻜﻢ آن دﺭ تﺒصره دوم ماده  295ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1370ذکر گردید؛ ﺿﻤن اینﻜﻪ دﺭ ﻗوانین
سایر کشوﺭهای اسالمی من جﻤﻠﻪ مصر و عراق نیز ﺑﻪ نوعی ﻗتﻞ ﺑا اعتقاد ﺑﻪ مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن ﭘذیرﻓتﻪ شده
است.
دﺭ خصوﺹ آﺭای صادﺭه شعب دیوان عاﻟی کشوﺭ دﺭ زمینﻪی اﺭتﻜاﺏ ﻗتﻞ ﺑﻪ اعتقاد مﻬدوﺭاﻟدم ﺑودن
مقتوﻝ ،دو دستﻪ آﺭا ﺑﻪ چشﻢ می خوﺭد؛ دﺭ ﺑرخی از آﺭای شعب دیوان عاﻟی کشوﺭ ﺑا وجود ﻗراین و شواهدی
کﻪ ﻗاتﻞ مﺒنی ﺑر ﺭاﺑطﻪ نامشروع هﻤﺴرش ﺑا مقتوﻝ دﺭ دادگاه اﺭائﻪ کرده است ،ﺑﻪ ﻟﺤاظ عدم معرﻓی شﻬود
معتﺒر مﺒنی ﺑر اﺭتﻜاﺏ زنا ،ﺑﻪ استناد مﺴأﻟﻪ  28و  29ﺹ ،491ج اوﻝ تﺤریر اﻟوسیﻠﻪ امام خﻤینی ،ﺑﻪ ﻗصاﺹ
نفس مﺤﻜوم شده است و حاﻝ آنﻜﻪ دﺭ ﺑعﻀی دیگر از آﺭاء ،عﻠیرغﻢ عدم معرﻓی شﻬود معتﺒر ،ﺑا استدالﻝ ﺑﻪ
اینﻜﻪ شوهر خود ﺭا ذی حﻖ دﺭ ﻗتﻞ میدانﺴتﻪ و ﺑﻪ استناد مﺴأﻟﻪی  6ﺹ ،554ج  2تﺤریراﻟوسیﻠﻪ حﻀرﺕ
امام کﻪ عیناً دﺭ تﺒصرهی ماده  303ﻗانون مجازاﺕ اسالمی مصوﺏ  1392منعﻜس گردیده است ،ﻗصاﺹ
ساﻗط و مﺤﻜوم ﺑﻪ ﭘرداخت دیﻪ شده است؛ ﺑﻪ نظر می ﺭسد کﻪ آﺭای مزﺑوﺭ دﺭ موﺿوع واحد ،مناسب ﺑرای
اتخاذ ﺭویﻪ ی واحد دﺭ موﺿوعاﺕ مشاﺑﻪ و صدوﺭ ﺭأی وحدﺕ ﺭویﻪ ﻗﻀایی ﺑوده است ،ﻟیﻜن چنین اﻗدامی
صوﺭﺕ نگرﻓتﻪ است .اما آﺭای اصراﺭی دیوان کشوﺭ ،جﻬت تﺜﺒیت آﺭای دستﻪی دوم شعب گام ﺑرداشتﻪ است.
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