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امام خامنه ای (حفظه اهلل):0
یک نکتهی دیگری که من در مورد ارتقاء قوهی قضاییه عرض می کنم ـ البته قبالً هم بارها مورد تأکید قرار گرفته،
لیکن چون مهم است ،تکرار می کنیم ـ مسئلهی اتقان احکام است .احکام دادگاهها بایستی مطلقاً از سهلانگاری
وسهلگیری به دور باشند .شما به عنوان یک قاضی محترم ،حکمی که صادر می کنید ،باید جوری باشد که اگر این
حکم بنا باشد در معرض دیدِ متخصصین امور فقهی وحقوقی قرار بگیرد ،شما هیچ دغدغهای نداشته باشید؛ مطمئن
باشید به این حکمی که صادر کردهاید .قاضی وقتی از دانش الزم برخوردار است ومراقب کار خود وحکم خود هم
هست ،باید جوری باشد که همان وقتی که این حکم صادر شد ،حاضر باشد آن را در معرض دیدِ همهی کارشناسها
ومتخصصین قرار بدهد وبتواند از حکمِ خودش دفاع کند .اتقان حکم باید اینجور باشد .اندک سستی وضعف در
حکم ،به کل بنای دستگاه قضائی ضربه وارد می کند.

 .بیانات در دیدار مسئولین قوه قضاییه93 /70/70 ،
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گزارش نشست نقد رأی

تاریخ جلسه

روز

 3000/01/31پنجشنبه

ساعت

ساعت

شروع

پایان

07:00

00:00

محل جلسه

دبیر جلسه

سالن کنفرانس شهید بهشتی

محمد باقر

دادگستری کل استان کرمان

اسالمی

«نشست نقد رأی قضایی»
با موضوع :مهدور الدم وقتل
با توجه به اینکه موضوع مهدور الدم بودن مقتول یکی از معاذیر قانونی ومجوز قتل شمرده
شده ،که با تحقق شرایطی بر خالف قاعده کلی که مجازات قتل عمد ،قصاص بوده،
مرتکب از قصاص ویا پرداخت دیه معاف می باشد ،در زمینه انطباق وصف مهدور بر
موضوع جلسه مقتول واینکه چه مواردی محقون الدم وچه مواردی مهدور الدم محسوب می شوند ،بحثی
است که در نشست نقد رأی روز پنجشنبه ششم خرداد ماه  1044در دادگستری کل استان
کرمان با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان آقای دکتر موحد ،ومعاون منابع
انسانی دادگستری کل استان کرمان جناب آقای اسالمی ،معاون محترم قضایی رئیس کل
دادگستری جناب آقای امیر میجانی ،معاون ارزشیابی ونظارت جناب آقای مبشری ،قضات
صادر کننده آقای کریمی ،آقای محیط ،وتعدادی از قضات ونماینده مرکز وکالی قوه
قضائیه ،وحضور آقای دکتر مجید شعبانی عضو هیأت علمی دانشگاه ،برگزار گردید.
 -1آقای دکتر یداله موحد ،رئیس کل دادگستری استان کرمان.
 -2آقای محمد باقر اسالمی ،معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان.
 -3آقای مسعود امیر میجانی ،معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان.
اعضاء جلسه

 -0آقای غالمعباس مبشری ،معاون ارزشیابی ونظارت دادگستری کل استان کرمان.
 -5آقای کریمی ،مستشار شعبه ی دوم دادگاه کیفری یک کرمان (قاضی صادر کننده
رای).
 -6آقای محیط ،رئیس شعبه ی دوم دادگاه کیفری یک کرمان (قاضی صادر کننده
رأی).
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 -7آقای علی سیدی ،مستشار تجدیدنظر استان کرمان.
 -8آقای احسان عباس زاده امیر آبادی ،دادرس شعبه ی  148دادگاه کیفری دو
شهرستان کرمان.
 -9آقای محمد محقق ،مستشار محاکم تجدیدنظر استان کرمان.
-14

آقای منصور بالغی اینانلو  ،رئیس حوزه قضایی بخش رابر،

-11

آقای دکتر نادری ،نماینده کانون وکالی دادگستری استان کرمان.

-12

آقای زینلی ،نماینده مرکز وکالی قوه قضاییه.

-13

آقای دکتر مجید شعبانی ،عضوهیات علمی دانشگاه.
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بخش اول .آراء قضایی مربوط
( )3رأی شعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرستان کرمان
تاریخ دادنامه8001/30/03 :
شماره پرونده0930010708133000 :
شماره دادنامه0130000780333003 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهر کرمان
شاکی :آقای ر  .ع فرزند ج ،خانم م  .ع فرزند ع ،خانم م  .ع فرزند ج ،خانم ر  .ع فرزند ج ،خانم م  .ع فرزند ج،
متهم :آقای ی  .م فرزند ن،
اتهام :قتل عمدی مرحوم ج  .ع
پرونده کالسه  0930010708133000شعبه  8دادگاه کیفری یک شهر کرمان ( 8کیفری استان سابق) تصمیم نهایی
شماره 0130000780333003
شکات:
 .8آقای ر .ع فرزند ج به نشانی استان کرمان  -شهرستان بافت.... ،
 .2خانم م  .ع فرزند علی به نشانی استان کرمان ... -
 .0دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بافت  -دادستان به نشانی استان کرمان  -شهرستان بافت  -خیابان امام -
دادگستری شهرستان بافت  -کدپستی  0188900889تلفن 30772720832-3077272200:
 .7خانم م  .ع فرزند ج به نشانی استان کرمان  -شهرستان بافت – ...
 .8خانم ر .ع فرزند ج به نشانی استان کرمان  -شهرستان بافت ...-
.9خانم م  .ع فرزند ج به نشانی استان کرمان  -شهرستان بافت ... -
متهم :آقای ی  .م فرزند ن با وکالت آقای ا  .م فرزند م به نشانی استان کرمان  -شهرستان کرمان  -شهر کرمان
 ......اتهام :قتل عمدی مرحوم ج  .ع
گردشکار  :دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده واحراز کفایت رسیدگی پس از مشاوره ختم دادرسی را
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نمایند.
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«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام آقای ی  .م فرزند ن  ،متولد  ، 8080دارای پیشینه کیفری  ،اهل و ساکن شهرستان بافت دائر بر
ارتکاب قتل عمد مرحوم ج .ع ،موضوع شکایت اولیاء دم آن مرحوم و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان بافت باعنایت به مفاد اظهارات متهم در اولین ساعات وقوع حادثه با این بیان  ...نمی خواستم با خانواده من
کاری داشته باشد ولی وی به این کار ادامه می داد  .کنار ماشین می آمد و با مادرم صحبت می کرد  ...ایشان دو دختر
دارند ولی هیچ سر و سری با من ندارند  ،ولی ایشان با کمال پررویی هر روز کارش همین بود و جوابی به من نمی داد
 ...دیشب با جناب ج  .ع صحبت خواستگاری دختر ایشان را نمودم  ،ایشان جواب رد داد  ...این از وفا نیست که یک
جوان در خانه برای خانواده کار انجام می دهد و کمک حال دیگری ندارند را اینگونه گرفتار بنماید  .به همین خاطر مُرد
 ،حکم او دوازده ضربه چاقو و یا یک شلیک گلوله تمام والسالم  ...این بی ناموس حقش مرگ بود  ... ،دلیل کار شما
با مادر من چی هست ؟ راست بگو  ،جواب سر باال داد  .من هم به او شلیک کردم  .همچنین اظهارات و اقاریرش در
سایر مراحل تحقیق و دفاع بالوجهش در مرحله دادرسی مبنی بر اینکه قصد شلیک نداشتم  .در حال بررسی ضامن
سالح بودم که شلیک شد  .چرا که با هیچکدام از شواهد و قرائن موجود همخوانی ندارد  ،شرح معاینه جسد و نظریه
پزشکی قانونی درخصوص علت فوت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و مفید علم و اقناع وجدان قتل آن
مرحوم ناشی از فعل جنایت بار متهم ثابت و محرز است و در باب عوامل رافع مسئولیت کیفری هر چند سوابق پزشکی
متهم  ،نحوه اقدام و اظهاراتش این شائبه را ایجاد می نماید که به جهت اختالالت روحی و روانی فاقد قوه تشخیص
بوده ومسئول اعمال و رفتارش نمی باشد ،لکن با توجه به نظریات متعدد پزشکی قانونی ،خصوصاً نظریه کمیسیون
تخصصی آن مرجع ،اختالالت روانی وی در حد رفع مسئولیت کیفری نمی باشد .و از این جهت دارای مسئولیت
شناخته می شود در نهایت با توجه به مفاد اظهارات وی و اولیاء دم ،فقدان سابقه اختالف با مقتول و انگیزه ای که
مرتکب پس از ارتکاب جنایت بدان اشاره نموده این فرضیه قوت یافته و به اثبات می رسد که متهم نسبت به مراودات
مقتول با مادرش دچار سوء تفاهم گردیده ،بیماری زمینه ای روانی نیز موجب تشدید آن شده است تا جائی که تحت
تاثیر یک سری عوامل محیطی وروانی مقتول را مستحق قتل دانسته ،واقدام به ارتکاب جنایت این چنین هولناک
جلوی چشمان فرزندانش نموده است ،بر این اساس دادگاه موضوع را مشمول مقررات ذیل ماده  030کتاب سوم قانون
مجازات اسالمی تشخیص داده ومستنداً به ماده مذکور و مواد  870 ، 783 ، 771و  888از کتاب چهارم و ماده  982از
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی با لحاظ اینکه صدمه و فوت در تاریخ  20/0/8009شمسی برابر با  21محرم 8700
قمری واقع گردیده و التفات به اینکه هر چند اولیاء تحت عنوان قتل عمد وبا تقاضای قصاص طرح شکایت نموده اند،
تشخیص نوع جرم وحق شکات با دادگاه می باشد ،رای بر محکومیت متهم عالوه بر پرداخت یک و یک سوم دیه
کامله در حق اولیاء دم و وراث حین الفوت آن مرحوم ،به تحمل ده سال حبس تعزیری درجه چهار با احتساب و کسر
ایام بازداشت قبلی صادر و اعالم می گردد .همچنین در اجرای مقررات ماده  20کتاب اول قانون مذکور به دو سال منع
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از حمل سالح از باب تکمیل مجازات محکوم می گردد مضافاً مفاد رای صادره و نحوه ارتکاب جنایت به مرجع صدور
مجوز حمل سالح اعالم تا در صورت اقتضاء در خصوص مجوز وی تجدیدنظر نمایند .رای صادره حضوری و ظرف
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد .

مستشار :علی سیدی

رئیس دادگاه :حسین روحانی راوری

10

( )2رأی شعبه ی یازدهم دیوان عالی کشور در نقض رای فوق الذکر
تاریخ دادنامه8000/37/37 :
شماره پرونده0930010708133000 :
شماره دادنامه0030003030838801 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی یازدهم دیوان عالی کشور
فرجام خواه :خانم ن  .ص فرزند ح ،آقای م ج  .ک،
فرجام خوانده  :آقای ب  .ب فرزند ع،
فرجام خواسته :قتل عمد مرحوم ج  .ع
فرجامخواه  -8 :آقای س  .ن به وکالت از اولیاء دم مرحوم ج  .ع  -2 ،آقای ا  .م به وکالت از آقای ی  .م فرزند ن
فرجام خواسته :دادنامه شماره 03/0/01---0130000780333003صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک استان
کرمان
تاریخ ابالغ دادنامه به فرجامخواه 8/83/01:تاریخ وصول دادخواست فرجامی89/83/01-8321/01 :
مرجع رسیدگی  :شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان  :منوچهر کاظمی (رئیس) و محمد کاظمی (مستشار) و علیرضا رحمانی ( مستشار )
خالصه جریان پرونده :
براساس دادنامه  03/0/8001 -003صادره از شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان کرمان آقای ی  .م فرزند ن به اتهام
قتل عمدی مرحوم آقای ج  .ع مورد محاکمه قرار گرفته و در نهایت به لحاظ شمول مقررات ذیل ماده ی  030کتاب
سوّم قانون مجازات اسالمی و به لحاظ وقوع در ماده حرام به تحمّل ده سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه
کامل مرد مسلمان به عالوه یک سوّم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم شده است .محتویات پرونده
حاکی از این است که در تاریخ  20/0/8009پس از گزارش قتل به نیروی انتظامی جسد مورد مشاهده مأمورین قرار
گرفته صورتجلسه تهیه شده گزارش شده روی درب منزل مقتول جای اصابت حدوداً  9گلوله می باشد که پنج تای آن
عمق بیشتری دارد متهم در اوّلین بازجویی اظهار داشته بله قبول دارم آقای عوض پور  ،مدتی است که برای مادرم
ایجاد مزاحمت می کند و باعث سلب آسایش ایشان گردیده بود به وی تذکر دادم ولی توجه نکرد مجبور شدم به وی
تیراندازی کنم اسلحه جواز دارد متعلق به خودم است از کرده و عمل خود پیشمان نیستم  ،غیر از ایشان چند نفر دیگر
را قصد داشتم بکشم ولی نامبردگان در محل حضور نداشتند همچنین اظهار داشته احتمال می دادم قصد سوئی نسبت
به مادرم داشته است .گواهی ص  07حاکی از این است که متهم به علت اختالل خلقی دو قطبی برابر بند  23ماده 02
استحقاق معافیت دائم از خدمت سربازی دارد و جهت بستری و درمان به بیمارستان شهید بهشتی معرفی شده است و
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در بازجویی دادسرا اظهارداشته با مقتول ناموسی داشتم چندین بار تذکر داده بودم که مزاحم مادر من نشود ولی ایشان
گفت شما بچه ای به شمار ربطی ندارد .من هم ناراحت بودم بعد از این که از زندان مرخصی گرفته بودم از صدای درب
خانه ایشان بیدار شدم چون اجلش رسیده بودم من هم کنارم اسلحه بود و به حرفم گوش نکرده بود مجبور شدم با
اسلحه به طرفش شلیک کردم ناگهان دیدم نقش زمین شده است قصد داشتم خانواده او را هم بکشم که خدا رحم کرد
اسلحه را داخل خانه بردم و به وسیله مأمورین دستگیر شدم چون به خاطر ناموسم این کار را کردم پیشیمان نیستم
حتی قصاص هم بشوم اگر رابطه ای هم نداشته من دوست نداشتم که با مادرم صحبت بکند من مبلغ پانصد میلیون
تومان از وی طلبکار بودم اما به خاطر مسائل ناموسی او را کشتم نه طلبکاری – برای شکار اسلحه را شب قبل از پدرم
تحویل گرفتم – یک روز قبل جلوی درب منزل آن ها رفته و از ایشان دخترش را خواستگاری کردم ولی ایشان جواب
داد شما بیکار هستی و پول نداری پدر و مادرت فرهنگی هستند و شش برادر هستید و تو سواد نداری دخترم خواستگار
دارد و االن هم دانشجو است به درد تو نمی خورد و گفت من کار دارم وقت ندارم و مرا کم محل کرد و رفت – چهار
و پنج مرتبه دیده بودم با مادرم جلوی درب صحبت می کرد من که نزدیک آن ها می رفتم صحبت خود را قطع می
کردند بسی مسائل دیگر بوده که من آن ها را با هم دیده بودم بیماری اعصاب داشتم پرونده های زیادی در بیمارستان
شهید بهشتی کرمان دارم معافیت پزشکی هم به خاطر همین بیماری من بوده است بعد از  0ماه خدمت معاف شده ام
حاضرم از خانواده اش عذرخواهی و رضایت بگیرم  .....ما مثل اسبی آمدیم بیرون و نمی دانم چه شد حساب کن که ما
رد شدیم او را دیدیم و زدیم دنیا عجیب و غریب است .در گزارش معاینه جسد ذکر شده علت فوت خونریزی شدید
داخلی به دنبال پارگی ریه ها در اثر اصابت جسم پرتابی ( گلوله ) و عوارض ناشی از آن تعیین می گردد و در نمونه
های ارسال شده طبق نامه سرپرست پزشکی قانونی شهرستان بافت هیچگونه سم و الکل در حد قابل تشخیص یافت
نگردید وکیل متهم به عنوان آخرین دفاع در دادسرا اظهار داشته موکل از سال  8000تاکنون به بیماری دو قطبی مبتال
می باشد به همین جهت متوجه اظهارات و رفتار خود نیست تقاضای صدور قرار موقوفی تعقیب دارم .گواهی انحصار
وراثت مقتول در ص  878ضمیمه شده است و حاکی از این است که متوفی دارای همسر و سه دختر و یک پسر است.
پس از صدور کیفرخواست پرونده به شعبه  8دادگاه کیفری یک استان کرمان ارجاع شده پزشکی قانونی در ص 807
اعالم نموده متهم سوابقی از اختالل دو قطبی به دنبال مصرف مواد را دارد واجده قوه تشخیص و تمییز بوده و مسئول
اعمال خود بوده است در تاریخ  22/0/8000دادگاه تشکیل شده اولیای دم تقاضای قصاص نموده اند و موضوع شکایت
خویش را توضیخ داند .متهم در دادگاه اظهار داشته خواب بودم – از خواب پریدم – مقتول همیشه مزاحم مادرم بود و
با مادرم طوالنی صحبت می کردند و مادرم همیشه می گفت برو اینجا  ،نمان من خواستگار دختر مقتول نبودم زیرا
خودم نامزد جونی دارم که بهتر از دختر مقتول بود .حرف های قبلی متهم مجدداً به او تفهیم شده پاسخ داده من چنین
حرفی نزدم قبول ندارم  ...مقتول مشکل داشت با ماشین مزاحم و جوری پارک می کرد که ما نتوانیم دور بزنیم یک
عتیقه ای به او فروختم که می گفت پانصد یا ششصد تومان گیرت می آید منتظر بودم با من صحبت کند چیزی بگوید
دیدم چیزی نمی گوید  :ازدواج نکردم نامزد داشتم وقتی تصادف کردم گفت تو قالچ ( معیوب ) شدی تو را نمی خواهم
اسلحه مال خودم است جواز دارم حرف قبلی خود را در مورد این که اسلحه مال پدرم بود را قبول ندارم ( پدر متم اظهار
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داشت اسلحه مال پسرم یاسر است و مجوز به نام او است ) سؤال شده قبالً گفته اید می خواستید خانواده مقتول را هم
بکشید پاسخ داده چنین چیزی نگفتم .بی گناه هستم و اگر او را به بیمارستان می رساندند نمی مُرد  .مقتول پشت درب
تیر خورد من می خواستم به درب شلیک کنم زود آمد بیرون و خورد به مقتول وکیل متهم اظهار داشته دفاعیات را به
صورت الیحه ای تقدیم می نمایم قصد موکل کشتن نبوده اعالم کرده قصدش ترساندن بوده است بدون توجه به این
که داخل اسلحه فشنگ است دستش روی ماشه رفته است .باتوجه به وضعیت روحی وی تقاضای معرفی به کمیسیون
پزشکی قانونی دارم .هنگام امضاء متهم گفته نمی دانم چه نوشته شده و پس از تأیید وکیلش صورت جلسه را امضاء
نمود .وکیل متهم به نظریه پزشکی قانونی اعتراض نموده از طریق سیستم پاسخ واصل شده در ص  033ضمیمه است
و حاکی از این است که متهم مسئول رفتار خود بوده است .در تاریخ  20/1/8001دادگاه تشکیل شده متهم در این
مرحله در دادگاه اظهار داشته من اسلحه داشتم می خواستم ببینم ضامن تفنگ کدام طرف است کسی داخل کوچه نبود
سر اسلحه به طرف خانه مقتول بود و من که ضامن زدم و ماشه را چکاندم صدای ترقی آمد .داخل گاراژ خانه بودم و
درب دولنگ باز بود و از داخل گاراژ شلیک کردم ده متر فاصله بود از سال  10یا  – 03اسلحه دارم .بعضی اوقات کبک
شکار می کردم اختالفی با مقتول نداشتم و او را نمی شناسم به او گفته شده دفعه قبل موضوع صحبت کردن مقتول با
مادرت را به عنوان علت می گفتی چرا تناقض گویی می کنی پاسخ داده قاضی محترم گوه خوردم چنین حرفی زدم
حاال راحت شدی ؟ این واقعه اتفاقی بوده حاال هی من را قاتل بدانید .همسر مقتول وی را به بیمارستان خرساند
خودشان او را کشته اند طلبکار هم هستند نمی دانستم داخل اسلحه گلوله است نفهمیدم تیر شلیک شد فکر کردم
موتوری به دیوار خورده بعد دیدم روی تفنگ پوکه است پوکه را بو کردم دیدم باروت است ( متهم مکرراً پراکنده گویی
می کند ) به اتهام سرقت زندان رفتم به عنوان آخرین دفاع اظهار داشته قبول ندارم قتل اتفاقی بوده است و گناهی
ندارم و از خانواده او عذرخواهی می کنم و قتل اتفاقی بود نمی دانم چه شده وکیل متهم تقاضای عفو و بخشش داشته
و موکل خویش را دچار نوعی جنون با سر و صدا و شکستگی وسایل منزل خویش و ...توهمات ذهنی بیان نموده است.
سرانجام متهم به شرح مذکور در ابتدای این گزارش محکوم شده رأی صادره در تاریخ  – 8/83/8001ابالغ شده وکیل
اولیاء دم با تقدیم دو برگ الیحه فرجامخواهی نموده و بیان داشته در تمام گواهی های پزشکی قانونی متهم واجد قوع
تشخیص و مسئول اعمال و رفتار خویش اعالم شده استناد دادگاه محترم به ماده  030ق  .م  .ا  .صحیح نبوده و
نسبت به این پرونده صدق نمی کند وکیل متهم نیز با تقدیم  9برگ الیحه فرجامخواهی نموده به حرف های متهم در
بازجویی های متعدد استناد نموده و وی را تسلیم احساسات خود و هیجانی و دچار توهمات دانسته باتوجه به مبتال به
جنون بودن و سابق بیمارستانی وی و این که به همین جهت مقتول با خواستگار وی از دخترش موافقت نکرده و
انگیزه شرافتنمندانه داشتم تقاضای فسخ رأی را مطرح نموده است.

هیأت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیّز ومالحظه اوراق پرونده
و نظریه کتبی آقای هدایت اله جوادی دادیار دیوان عالی کشور اجماالً مبنی بر  :در جرایم علیه تمامیت جسمانی
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افراد ،اصل بر محقون الدم بودن قربانی است ،و مهدورالدم بودن استثنایی بر اصل است که باید در قانون به صراحت
روشن گردد .ماده  032از ق  .م  .ا مصوب سال  8002مقرر می دارد جنایت در صورتی موجب قصاص و دیه است که
مجنی علیه مهدور الدم نباشد و با تقسیم بندی مهدور الدم به مهدورالدم نسبی ومطبق موارد آن را در همان قانون
مشخص نموده است ،ودر بعضی از موارد مقنن تصور مهدور الدم بود را از موارد منع اجرای مجازات قصاص دانسته
است ،وچنین جنایتی منوط به معقول بودن ارتکاب مرتکب نیست ،لکن در هر دو مورد به صراحت بیان شده است
صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن و یا صرف اثبات اعتقاد صادقانه و تصور وجود چنین امری نسبت به جایز القتل بودن
قربانی کافی برای سقوط مجازات نیست و از موانع مسئولیت کیفری محسوب نمی شود مگر این که ادعا طبق موازین
شرعی در محکمه صالحه ثابت شود و جانی باید این امر را اثبات کند و معیار اعتقاد ،معیار اعتقاد انسان متعارف است به
عبارتی وجود داره یا قرینه ای که از دیدگاه یک انسان متعارف حمل بر مهدور الدم بودن قربانی می باشد قابل پذیرش
است واال معافیت از اعمال مجازات با پذیرش اظهار غیر مدلل موجب تجری افراد شده وامنیت عمومی در جامعه مختل
می شود در پرونده امر موضوعی که بتوان آن را از موارد داخل در این مباحث دانست ،مشهود نیست ،واز طرف دیگر
مختل المشاعر بودن نیاز به اعالم نظر قطعی کارشناس مربوط و رسیدن دادگاه به یقین به وجود جنون در زمان
ارتکاب جرم  ،با انجام تحقیقات مکفی از سوی دادگاه در اطراف چنین ادعایی می باشد چرا که گواهی پزشکی قانونی
جنبه طریقت دارد و احراز کم و کیف آن بر عهده محکمه می باشد و در ما نحن فیه ادله ای که مبین وجود جنون در
زمان ارتکاب جرم باشد که رافع مسئولیت کیفری است در پرونده مشهود نیست اعتقاد به نقض دادنامه فرجام خواسته
دارم .در خصوص دادنامه شماره  03/0/8001 – 0130000780333003فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می
دهد:
« رأی »
با توجه به محتویات پرونده  ،بررسی اظهارات متهم  ،مالحظه گواهی های پزشکی قانونی  ،اعتقاد متهم به مهدور الدم
بودن مقتول احراز نمی شود و بار اثبات این امر به عهده متهم ووکیل وی بوده ،و اشتباهی در آن نیز فرع بر وجود
چنین اعتقادی در متهم می باشد بنابراین فرجامخواهی آقای س  .ن به وکالت از اولیاء دم مرحوم ج  .ع نسبت به
دادنامه فوق الذکر وارد وموجه تشخیص داده شده ،لذا با استناد به بند  7قسمت ( ب ) ماده  790قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  7/82/8002با اصالحات و الحاقات بعدی آن دادنامه صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به
دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده آن ارجاع می گردد.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رئیس  :منوچهر کاظمی

مستشار  :منوچهر کاظمی
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مستشار  :علیرضا رحمانی

()9رای شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر کرمان
تاریخ دادنامه8000/38/29 :
شماره پرونده0930010708133000 :
شماره دادنامه0030000780233293 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی دوم دادگاه کیفری یک شهر کرمان
شاکی :آقای ر  .ع فرزند ج ،خانم م  .ع فرزند ع ،خانم م  .ع فرزند ج ،خانم ر  .ع فرزند ج ،خانم م  .ع فرزند
ج،
متهم :آقای ی  .م فرزند ن،
اتهام :قتل عمدی مرحوم ج  .ع
پرونده کالسه  0930010708133000شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر کرمان تصمیم نهایی شماره
0030000780233293
شکات .8 :خانم م  -ع فرزند ج  .2آقای ر  -ع فرزند ج  .0خانم م  -م فرزند ع  .7خانم م  -ع فرزند ج با
وکالت آقای س – ن فرزند م به نشانی استان کرمان  -شهرستان کرمان  -شهر کرمان -
خانم ر  -ع فرزند ج به نشانی استان کرمان  -شهرستان بافت  -شهر بافت -
متهم :آقای ی – م فرزند ن با وکالت آقای ا – م فرزند م به نشانی استان کرمان  -شهرستان کرمان
اتهام :قتل عمدی مرحوم ج  -ع

به تاریخ  28/38/8000در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهر کرمان بتصدی امضاء
کننده ذیل تشکیل است .پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه پس از مشورت هیات قضائی ختم
رسیدگی اعالم و به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف ووجدان مبادرت به صدور رای می
نماید
«رای دادگاه»
در خصوص اتهام آقای ی  -م فرزند ن متولد  80دارای سابقه کیفری اهل بافت با وکالت آقای ا  -م فعال"
بازداشت مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرد مسلمان مرحوم ج  -ع دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده
ما حصل قضیه اینکه در مورخه  20/30/09گزارش وقوع قتل به مامورین اعالم می شود با حضور مامورین در
صحنه جسد مقتول مشاهده می شود وفق گزارش روی درب منزل مقتول جای اصابت  9گلوله وجود دارد که
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 8عدد آن عمق بیشتری دارد و صراحت ناشی از ورود گلوله ها از سمت چپ مقتول دارد که از سمت دیگر
بدن خارج شده آقای ح  -پ که پسر خاله مقتول است قاتل را معرفی می نماید مقتول ارتکاب قتل را قبول
نموده و انگیزه خود را ناموسی دانسته و اعالم می کند که مرتبا" با مادرم صحبت می کرد من گفتم دلیل
کارت چیست؟ جواب سر باال داد من هم به او شلیک کردم ،اسلحه مال خودم است ،وگفتم به جمعیت هر
کس با مادرم صحبت کند همین بال را سرش می آورم و مواد تریاک مصرف می کنم و قرص متادون می
خورم بخاطر سرقت زندان بودم و سه روز مرخصی گرفتم و امروز قرصهای اعصاب خودم را مصرف کرده
بودم از همسر و فرزند مقتول وفق صفحه  0و 83پرونده تحقیق می شود قرصهایی که متهم مصرف می کرده
آالنیزاپین والپروت سدیم است که برای بیماران دو قطبی و افسرده تجویز می شود وفق گزارش صفحه 80
پرونده سالح ساچمه زنی تک لول بوده و فشنگ چهار پاره سه عدد دست ساز از منزل متهم کشف شده است
در صفحه  88پرونده نیز اعالم می کنند مزاحم مادرم می شد تذکر دادم توجه نکرد مجبور شدم به وی تیر
اندازی کنم در صفحه  81اعالم کرده قرص کلونازپام و دیازپام استفاده می کنم که خواب آور هستند و
آخرین بار سه ماه قبل از سالح برای شکار کبک استفاده کردم جواز سالح به نام متهم در صفحه  00پیوست
می باشد در ادامه وفق صفحه  07متهم نامه ای ارائه کرده که به علت اختالل خلقی و دو قطبی در سال 18
از خدمت سربازی معاف شده است به شرح صفحات  71الی  83پرونده نزد بازپرس نیز اظهارات قبلی و انگیزه
خود را بیان می نماید که ادامه می دهد با صدای درب خانه همسایه بیدار شدم نگاه کردم دیدم همین همسایه
است برگشتم تفنگ را برداشتم آنرا پر کردم و به طرف منزل ایشان رفتم درب گاراژ را بست مرا دید خنده اش
گرفت و خنده اش تمام نشده بود من شلیک کردم اگر نمی خندید چنین کاری نمی کردم متعاقبا" اولیای دم
تقاضای قصاص مطرح کرده اند پرونده شخصیت متهم تشکیل شده وفق نامه صفحه  10پرونده توسط پلیس
آگاهی مقتول مورد اصابت مستقیم گلوله شکاری ساچمه زنی با شماره  82در فاصله  0الی  7متری قرار گرفته
است که در اطراف سمت چپ قفسه سینه زیر بغل وارد و در سمت راست سینه وقسمت باالی بازوی راست
خارج شده در صفحه  03پرونده شرح معاینه جسد پیوست می باشد و علت فوت خونریزی شدید داخلی به
دنبال پارگی ریه ها در اثر اصابت گلوله بوده در صفحات  01و 00پرونده بازسازی صحنه قتل انجام شده و
متهم اعالم کرده ناراحت شدم از حیاط خانه خودمان تیری به سمت مقتول شلیک کردم به شرح صفحه 882
پرونده وکیل اعالم وکالت نموده پرونده سوابق بالین بیماری دو قطبی متهم پیوست می باشد گواهی انحصار
وراثت پیوست می باشد صفحه  878سپس به شرح صفحه  870پرونده کیفر خواست متهم صادر می شود
سپس پرونده در شعبه اول رسیدگی می شود که دادگاه از کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص مسئولیت
کیفری متهم حین ارتکاب جرم استعالم آن مرجع وفق نامه صفحه  807اعالم می کند متهم سوابق اختالل
دو قطبی دارد که به دنبال استفاده موادمخدر بوده ولی واجد قوه تشخیص و تمیز بوده و مسئول اعمال خود
بوده است سوابق بالینی از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اخذ می شود مجددا" دادگاه کیفری یک جهت
معاینه روانشناسی متهم وی را به استان همجوار طی نیابت به یزد اعزام کرده که طی پاسخ آن کمیسیون نیز
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آن مرجع اعالم کرده متهم در زمان ارتکاب جرم مسئول اعمال خود بوده و اختاللی نداشته که در قوه تمیز و
تشخیص حسن و قبح رفتار ایجاد اختالل نماید که دادگاه مبادرت به صدور رای نموده و اعالم کرده عمل با
اعتقاد به به مهدور الدمی انجام شده است ،وبا اعتراض وکیل اولیاء دم پرونده به شعبه  88دیوان عالی کشور
ارجاع و آن مرجع رای را نقض و به این شعبه هم عرض ارجاع می نمایند که این دادگاه نیز طی جلسه مورخه
 80/38/00از متهم تحقیق نمود که متهم اعالم می کند عمدی را قبول ندارم به صورت غیر عمدی شلیک
شد و متوجه شلیک سالح نشدم بنابراین دادگاه نظر به ادله و قرائن ذیل الذکر وفق گواهی انحصار وراثت -0
گزارش ابتدائی مامورین به شرح صفحات  80و 23پرونده که حکایت از کشف سالح و آلت قتل با سه فشنگ
مکشوفه دارد -7 ،اقاریر صریح ومقرون به واقع متهم نزد دادرس جانشین بازپرس به شرح صفحات  2الی 0
پرونده که نموده و علت و انگیزه قتل را شرح داده است -8 ،گزارش مامورین به تاریخ  20/0/09در خصوص
نحوه مشاهدات از صحنه قتل وجسد مقتول و ورودی و خروجی گلوله ها  -9شرح معاینه جسد مقتول وجواز
دفن پیوستی پرونده و علت فوت که خونریزی شدید داخلی به دنبال پارگی ریه ها در اثر اصابت گلوله بوده
است صفحات  01پرونده  -0بازسازی صحنه جرم و اقاریر متهم در بازسازی صحنه جرم و تشریح نحوه
شلیک به مقتول  -1محتوی سی دی باز سازی صحنه قتل -0 ،گزارش پلیس آگاهی به شرح صفحه 10
پرونده در خصوص نحوه شلیک گلوله و بررسی فشنگی که با آن مقتول به قتل رسیده است -83 ،بیان علت و
انگیزه قتل که ناموسی اعالم شده آن هم در حد صحبت کردن مقتوله که شخصی بازنشسته آموزش و
پرورش بوده با مادر متهم که هیچ اعتقاد به مهدور الدمی اثبات نشده است و این حد از محاوره در فرض
صحت حالت اباحه برای دو همسایه دارد که در ما وقع صرفا" ادعای متهم است و بس و در پرونده حتی
قرینه و اماره کوچکی دال بر رابطه نامشروع وجود ندارد -88 ،حسب مکشوفات سه عدد تیر  7پاره از منزل
متهم که مامورین گزارش کرده اند ومنطبق با اظهارات متهم است که سه تیر هم در جیب شلوارم بود این
داللت بر این دارد که اوال" با فشنگ  7پاره که معموال" پوکه حاوی  0الی  82تیر بزرگ است کسی برای
پرنده زنی استفاده نمی کند وصرفا" برای شکار بزرگ یا قتل انسان است و ایشان نیز از قبل برای همین
مقصود فشنگها را تهیه کرده واال فشنگی که با آن کبک شکار می کنند فشنگهای شماره  8الی  8است که
حاوی یکصد الی  033فشنگ ریز می باشد بخصوص که فاصله شلیک نیز نزدیک بوده و حسب االقرار متهم
از نزدیک به مقتول عمدی شلیک کرده است نه سهوی  -82متهم بر خالف انواع اقاریر خود در کلیه مراحل
در مرحله آخر در این دادگاه ادعای شلیک سهوی مطرح نموده است که با اوضاع و احوال صحنه جرم و اقاریر
دقیق وی در خصوص نحوه شلیک و قصد مجرمانه و علم و عمد وی در ارتکاب جنایت و فاصله تیر اندازی با
مقتول و سایر اوضاع و احوال در تضاد کامل است ایشان پس از دیدن همسایه حسب االقرار فورا"سالح را
آورده وبه سمت وی نشانه گرفته شلیک کرده فلذا عامدا" فی فعله و عامدا" فی قصده محرز و مسلم است
و این نوع از عمل مجرمانه با سالح گرم از فاصله بسیار نزدیک مصادیق اعلی وبارز قتل عمدی محسوب می
شود - 80 ،با دقت در دفترچه یاداشت پیوستی پرونده که متعلق به متهم است این چنین استنباط می شود که
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متهم دارای روحیات شیدائی و عاشق پیشگی ناشی از بیماری دو قطبی می باشد ومشکالت روحی وروانی
ناشی از تنهایی و عدم ازدواج دارد ولی شخصی نادان و غیر مسئول نسبت به افعال و اعمال خود نیست که
فاقد مسئولییت کیفری شناخته شود و اصل دارا بودن مسئولیت کیفری است و فقدان آن باید مدلل و مستند
به دالیل متقن باشد که در ماوقع وجود ندارد  -87در خصوص حالت دو قطبی که پزشکان متعدد بر آن تکیه
نموده و وکیل متهم نیز اعالم کرده ایشان معافیت خدمت سربازی بلحاظ حالت دو قطبی اخذ نموده است این
حالت وضعیتی است که فرد دچار تغییرات خلقی می شود که دوره شیدائی و نیمه شیدائی و مانیا دارد در
حالت شیدائی فرد آتشین مزاج بوده وبا اندک ناراحتی شدت عمل زیاد و نامتعارف به خرج می دهد ودر حالت
مانیا وضعیت افسردگی شدید وبی تفاوتی دارد این اختالل روانی با آنچه در قانون جنون ذکر شده تفاوت
اساسی دارد در جنون حسب تعریف ماده  870قانون مجازات اسالمی حالتی است که فرد دچار اختالل روانی
شده به نحوی که فاقد اراده باقوه تمیز بوده و چنین فردی مسئولیت کیفری ندارد یعنی حسن وقبح ذاتی
وفعلی اعمال خود را نمی داند ولی در حالت دو قطبی بیمار بر حسن وقبح عمل کامال" آگاه است و فقط درجه
عصبانیت او از افراد متعارف جامعه بیشتر به نظر می رسد -88 ،وکیل متهم ادعای جنون موکل خود را مطرح
نموده که سه مرحله پزشکی قانونی و کمیسیون آن وپزشکی قانونی استانهای یزد و کرمان متهم دارای اراده و
تمیز و مسئولیت کیفری به اتفاق اعالم کرده اند و از این حیث در مجنون نبودن متهم شکی نیست؛ بخصوص
که متهم مجوز سالح و حمل آن اخذ کرده به مجنون که مجوز سالح نمی دهند ،بعالوه اینکه اگر وکیل فی
الواقع معتقد است موکل وی جنون دارد چطور با وی قرارداد وکالت که بار مالی دارد منعقد نموده است پس
باید با ولی وی قرارداد منعقد می نمود .بزه کاری متهم با جمع ادله و قرائن متعارف فوق الذکر و ضمن احراز
مسئولیت کامل کیفری متهم حین ارتکاب جرم و توجها" به اینکه در ماوقع انگیزه مجرمانه همان انگیزه
ناموسی قبلی بوده که با رد حیات متهم که آتشین مزاج بوده ورفتار نامتعارف داشته احراز شده و برای دادگاه
علم بین و نوعی حاصل شده است که متهم مرتکب قتل عمدی گردیده و نظر به آیه شریفه ولکم فی
القصاص حیاه یا اولی االلباب لعلکم تتقون آیه  800سوره مبارکه بقره و مواد  210و بند الف ماده  203قانون
مجازات اسالمی و مواد  873و 89و 288و 018و 780و 781و 709قانون مجازات اسالمی مصوب  02وی را به
تحمل یک بار قصاص نفس از طریق چوبه دار پس از استیذان از ولی امر مسلمین محکوم می نماید رای
صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابلیت فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور را
دارد.
مستشاران :علی محیط یزدی
حمید کریمی
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( )4رای شعبه ی دیوان عالی کشور در تایید رای فوق الذکر
تاریخ دادنامه8000/88/87 :
شماره پرونده0930010708133000 :
شماره دادنامه0030003030830710 :
مرجع رسیدگی :شعبه ی یازدهم دیوان عالی کشور
فرجام خواه :خانم ن  .ص فرزند ح ،آقای م ج  .ک،
فرجام خوانده  :آقای ب  .ب فرزند ع،
فرجام خواسته :قتل عمد مرحوم ج  .ع
فرجامخواه :آقای ا – م به وکالت از آقای ی  -م
فرجام خوانده :اولیاء دم مرحوم ج  -ع
فرجامخواسته :دادنامه شماره  28/8/00-233293صادره از شعبه  2دادگاه کیفری یک استان کرمان
مرجع رسیدگی :شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان :منوچهر کاظمی (رئیس) ،محمد کاظمی (مستشار)
خالصه جریان پرونده:
جریان پرونده به شرح گزارش مورخ  7/7/8000عضو ممیز این شعبه است که مشروح آن در هنگام شور قرائت خواهد شد
اجماالً اینکه در مهر ماه هزار و سیصد و نود وشش شخصی به نام آقای ج  -ع با سالح گرم به قتل رسیده است متهم آقای ی
– م دستگیر و در تحقیقی که از وی به عمل آمده است اظهار داشته قبول دارم مدتی است که آقای ع برای مادرم ایجاد
مزاحمت می کند و باعث سلب آسایش او می شود به او تذکر دادم ولی توجهی نکرد مجبور شدم به وی تیراندازی کنم اسلحه
جواز دارد و متعلق به خودم است .غیر از این چند نفر دیگر را هم قصد داشتم بکشم ولی در محل حضور نداشتند .احتمال می
دادم قصد سوئی نسبت به مادرم داشته است من بخاطر ناموسم این کار را کردم و پشیمان هم نیستم حتی اگر قصاص شوم اگر
هم رابطه ای نداشته من دوست نداشتم که با مادرم صحبت کند .من مبلغ پانصد میلیون تومان از وی طلبکار بودم اما به خاطر
مسائل ناموسی او را کشتم .یک روز قبل جلوی درب منزل آنها رفته و از ایشان دخترش را خواستگاری کردم ولی ایشان جواب
داد شما بیکار هستی پول نداری .پدر و مادرت فرهنگی هستند .شش برادر هستید و تو سواد نداری دخترم خواستگار دارد
دانشجو هست به درد تو نمی خورد و گفت من کار دارم وقت ندارم .مرا کم محلی کرد و رفت .من بیماری اعصاب داشتم
پروندههای زیادی در بیمارستان شهید بهشتی کرمان دارم معافیت پزشکی هم به خاطر همین بیماری من بوده که بعد از  0ماه
خدمت معاف شدهام حاضرم از خانواده اش عذرخواهی و رضایت بگیرم .پزشکی قانونی علت فوت مرحوم ج – ع را خونریزی
شدید داخلی به دنبال پارگی ریه ها در اثر اصابت گلوله و عوارض ناشی از آن تعیین کرده است .وکیل متهم اظهار داشته
موکلش از سال  8000به بیماری دوقطبی مبتال می باشد و به همین جهت متوجه اظهارات و رفتار خود نیست .پزشکی قانونی
پس از بررسی اعالم نموده متهم سوابقی از اختالل دوقطبی به دنبال مصرف مواد را دارد و واجد قوه تشخیص و تمیز بوده و
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مسئول اعمال خود بوده است .اولیا دم مقتول درخواست قصاص قاتل را کردهاند متهم در جلسه دادگاه اظهار داشت بیگناه
هستم اگر او را به بیمارستان می رساندند نمی مرد مقتول پشت در بوده و من میخواستم به درب شلیک کنم وکیل متهم نیز
طی الیحه ای اعالم نموده قصد موکل کشتن نبوده قصدش ترساندن بوده است متهم در جلسه مورخ  20/1/01دادگاه اظهار
داشت من خواستم ببینم ضامن تفنگ کدام طرف است کسی داخل کوچه نبود سر اسلحه به طرف خانه مقتول بود من که
ضامن زدم و ماشه را چکاندم صدای ترقی آمد .داخل گاراژ خانه بودم و درب دو لنگ باز بود .شعبه اول دادگاه کیفری یک
استان کرمان پس از ختم رسیدگی و انجام مشاوره و حصول علم بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم ج  -ع توسط آقای ی  -م در
نهایت عمل مرتکب را با توجه به اختالل روحی و روانی و فقدان سابقه اختالف با مقتول و انگیزهای که مرتکب پس از ارتکاب
جنایت بدان اشاره نموده عمل ارتکابی را مشمول مقررات ذیل ماده  030کتاب سوم قانون مجازات اسالمی تشخیص داده و به
موجب دادنامه شماره  03/0/01 -0333003و مستنداً به ماده مذکور و مواد  783 -771و  870و  888از کتاب چهارم و ماده
 982از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی با لحاظ اینکه صدمه و فوت در تاریخ  20/0/8009شمسی برابر با  21محرم 8700
قمری واقع گردیده نامبرده را به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به عالوه یک سوم
دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم کرده است .وکیل اولیاءدم نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست
رسیدگی فرجامی و نقض حکم صادره را نموده و اعالم داشته در تمامی گواهی های پزشکی قانونی متهم واجد قوه تشخیص و
مسئول اعمال و رفتار خویش اعالم شده و استناد دادگاه محترم به ماده  030قانون مجازات اسالمی صحیح نبوده و نسبت به
این پرونده صدق نمیکند .وکیل محکوم علیه نیز با تقدیم الیحه ای فرجام خواهی کرده و اعالم داشته موکلش دارای سوابق
بیمارستانی و مبتال به جنون و دچار توهمات بوده و انگیزه شرافتمندانه بوده و تقاضای نقض حکم محکومیتش را کرده است
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی اعتراض وکیل اولیاءدم را وارد و موجه تشخیص داده و به شرح دادنامه شماره
 7/7/00 -838801دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم
منقوض ارجاع کرده است .پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمان ارجاع شد .شعبه مذکور پس از رسیدگی و حصول علم
بر ارتکاب قتل عمدی و احراز مسئولیت کامل کیفری متهم حین ارتکاب جرم به شرح دادنامه شماره  28/8/00 -233002آقای
ی  -م فرزند ن را به اتهام قتل عمدی مرحوم ج  -ع به یک بار قصاص نفس از طریق چوبه دار پس از استیذان از ولی امر
مسلمین محکوم کرده است .پس از ابالغ رای دادگاه آقای ا  -م به وکالت از محکوم علیه با تقدیم الیحه فرجام خواهی و
درخواست نقض دادنامه صادره را کرده و مرقوم داشته است حقیقت این است که در این پرونده هم نحوه به اصطالح تحقیقات
بازپرس و هم قرار صادره از جانب بازپرس و هم رای صادره از جانب شعبه  2دادگاه کیفری یک کرمان از حیث اتفاق شرعی و
حصول علم شایسته قضایی به مجرم دانستن موکل به ارتکاب قتل عمد واجد اشکاالت گوناگون است و بر همین اساس یک
شخص فاقد مسئولیت کیفری اینک با حکم قصاص مواجه شده است مشروح الیحه تقدیمی آقای ا  -م در هنگام شور قرائت
خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید .پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و مالحظه اوراق پرونده و
نظریه کتبی آقای سید روح اله طباطبائی دادیار دیوان عالی کشور اجماالً مبنی بر :با توجه به اینکه فرجامخواه در تمام مراحل
تحقیق و دادرسی به ارتکاب قتل اذعان و اقرار نموده است و علت و انگیزه آن را نیز رابطه مقتول با مادرش عنوان کرده است و
با توجه به اینکه پزشکی قانونی مشارالیه دارای قوه تمیز تشخیص داده است لذا ادعای وکیل مشارالیه مبنی بر اینکه موکلش
20

فاقد مسئولیت کیفری است موجه و منطبق بر مقررات قانونی نمی باشد با رد فرجام خواهی مشارالیه نظر بر ابرام رای فرجام
خواسته دارم؛ مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
«رأی»
در خصوص فرجام خواهی آقای ی  -م با وکالت آقای ا  -م نسبت به دادنامه شماره  28/8/00-233293صادره از شعبه دوم
دادگاه کیفری یک استان کرمان که به موجب آن نامبرده به اتهام قتل عمدی مرحوم ج – ع به قصاص نفس پس از استیذان
از ولی امر مسلمین محکوم گردیده است .با توجه به محتویات پرونده ،اقرار متهم و استدالل دادگاه صادرکننده رای ،اعتراض
فرجام خواه موجه نیست و رای فرجام خواسته هم از حیث احراز بزهکاری و هم از جهت محکومیت نامبرده مطابق قانون و ادله
موجود در پرونده صادر شده است و اشتباهی که موثر در نقض دادنامه باشد مالحظه نمی شود لذا مستنداً به بند الف ماده 790
قانون آیین دادرسی کیفری ابرام میگردد .
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رئیس :منوچهر کاظمی

مستشار :محمد کاظمی
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بخش دوم .طرح بحث
.3بیان موضوع:
قتل یکی از شدیدترین جرایم علیه اشخاص محسوب می شود ،که جزء گناهان کبیره بوده ،وعالوه بر عقاب
اخروی که بر آن مترتب است ،شارع مقدس احکام وقوانینی در برخورد با قاتل در فقه اسالمی تدوین
وتنظیم نموده است ،از جمله قصاص نفس ودر برخی صور پرداخت دیه ی مقتول جزء احکام این بزه
محسوب می شوند.
اما هر حکم شرعی دارای ویژگی ها وشرایط واوصافی است که در هر قضیه مجرمانه باید وجود داشته باشد،
تا احکام به طور کامل پیاده سازی شوند .در بیان حکم قصاص در کالم فقهاء عظام آمده« :یثبت القصاص
بقتل النفس المحترمه المکافئه عمداً وعدواناً» 2حکم قصاص بر قتل نفس محترم وهمتا از روی ظلم وعمد
ثابت می شود .در شرط پنجم از شروط قصاص نیز بیات شده« :الشرط الخامس :ان یکون المقتول محقون
الدم ،فال قود فی القتل السائغ شرعاً ،کسابّ النبی (صلی اهلل علیه وآله سلم) واالئمه الطاهرین (علیهم السالم)
وقتل المرتد الفطری ،ولو بعد توبته ،والمحارب ،والمهاجم القاصد للنفس ،والعرض ،او المال ،وکذا من یقتل
بقصاص او حدّ وغیر ذلک .والضابط فی جمیع ذلک هو کون القتل سائغا للقاتل 3».شرط پنجم از شرایط
قصاص این است که مقتول خونش محفوظ باشد ،بنابراین در جایی که قتل جایز است ،قصاص وجود ندارد؛
مانند سب کننده پیامبر اسالم حضرت محمد (صلی اهلل علیه وآله وسلم) ،وائمه طاهرین (علیهم السالم)،
وکشتن مرتد فطری ،ولو بعد از توبه اش ،وحمله کننده به نفس وآبرو ومال ،وهمچنین کسی که باید بواسطه
قصاص یا حد کشته شود .ضابطه در همه این موارد این است که کشتن برای قاتل جایز باشد».
در لغت هدر به معنی بیهوده بودن ،عبث بودن ،بی ثمر بودن ،بی فایده بودن ،بی نتیجه مانده ،به هدر رفتن ،بر
باد رفتن ،بیهوده صرف شدن ،بیهوده ریخته شدن آمده است .0محقون الدم یعنی کسی که خونش محفوظ
است ،ونقطه مقابل آن مهدور الدم است ،که در تعریف مهدور الدم گفته شده کسی که خونش باطل است.
عباراتی همچون معصوم الدم یا محقون الدم یا محترمه النفس ،یا محترمه همه معنی واحدی دارند وبه معنی
محقون ومحفوظ الدم می باشند.

 .خوئی ،سید ابوالقاسم ،مبانی تکمله المنهاج ،موسسه احیاء آثار االمام خوئی ،قم ،8722 ،ج  ،72ص .0
0
 .همان ص .833
7
 .آذرنوش ،آذرتاش ،فرهنگ معاصر عربی – فارسی ،تهران؛ نشر نی ،چاپ چهارم ،8010 ،ص .013
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مهدور الدم بر دو نوع مهدور الدم مطلق ومهدور الدم نسبی است ،به اتفاق فقهاى شیعه ،فحش دهنده به پیامبر
و ائمه اطهار(ع) ،مهدورالدم مطلق است ،و در عین اختالف در تعابیر فقها از لحاظ جواز قتل ساب النبى
وو جوب قتل او ،مهدورالدم بودن ساب النبى نسبت به هرکس که بشنود ،مورد اتفاق است .درخصوص
مهاجم و مردى که همسرش را در حال زنا با اجنبى مشاهده کند ،اتفاق برجواز قتل فقط براى مدافع و شوهر
وجود دارد( .مهدور الدم نسبى) ودر خصوص زانى محصن والئط ومرتد و سایر جرایم ،میان فقها اختالف
است .اما از دیدگاه فقهاى اهل سنت ،جرایمى که باعث مهدورالدم شدن مرتکب ،مى گردند عبارتنداز :قطع
5

طریق یا حرابه ،بغى ،قتل ،قطع عمدى و سرقت .

به طوری کلی مصادیق مهدور الدم شامل  -1کافر حربی -2 ،مرتد -3 ،محکوم به حد قتل ،مانند زانی محصن
ومحارب -0 ،قاتل در قتل عمدی -5 ،باغی -6 ،سابّ النبی -7 ،ناصبی -8 ،قتل در فراش -9 ،قتل در مقام
6

دفاع مشروع.

مقنن سابقاً در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1374در ماده ی 7 226وتبصره ی دو ماده ی 8 295به
موضوع مهدور الدم پرداخته بود ،اما این موضوع به اجمال بیان شده بود ،که با تصویب قانون مجازات اسالمی
در تاریخ  1392/42/41مقنن در ماده ی  342قانون مذکور 9به جمع بندی مطالب در این باره پرداخته ،واقدام
 .آقا بابائی ،حسین ،قتل نفس به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول ،مجله فقه اهل بیت ،شماره  ،22سال .8000
9
 .خاوری ،یعقوب ،وهمکاران ،واژه نامه تفصیلی فقه جزا ،مشهد؛ دانشگاه علوم رضوی ،چاپ سوم ،8000 ،ص .283
0
 .ماده  229ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه
اثبات کند .
 .ماده  208ـ در موارد زیر دیه پرداخت می شود :
الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع
شده براو را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که ب ه طور خطای شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت
را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند واتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را به
طور متعارف معالجه کند واتفاقاسبب جنایت براو شود .
ج ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست .
تبصره  8ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است .
تبصره  2ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا
مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است  .واگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .
تبصره  0ـ هرگاه براثر بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطبه امری  ،قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می
شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
3

 .ماده  -032در صورتی که مجنیٌ عل یه دارای یکی از حاالت زیر باشد ،مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ،محکوم نمی شود:
الف -مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب -مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ،مشروط بر اینکه 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 نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده ( )889این 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.
تبصره  -8اقدام در مورد بندهای (الف)( ،ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
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به

دسته

بندی

موارد

مهدور
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ومشخص

نمودن

مصادیق

آنها

نموده

است.

یکی از نگرانی های که در برخورد با موضوع مذکور وجود دارد بی نظمی وهرج ومرجی است که این
اختیار دار بودن در جامعه ایجاد می نماید ،زیرا قتل امری نیست که بتوان در صورت اشتباه بودن اقدام قاتل،
آن را جبران کرد ،وتبعات سنگینی برای طرفین به بار می آورد.
یکی از سواالتی که در این زمینه خود نمایی می نماید این است که اثبات مهدور الدم بودن بر عهده
کیست؟ آیا دادستان باید این امر را اثبات نماید ،یا اینکه بر عهده متهم ووکیل وی می باشد؟ یا ضد آن را
اولیاء دم باید اثبات نمایند .وسوال دوم اینکه مالک مهدور الدم بودن چیست؟ ومصادیق که قانون بر شمرده
است چه اوصاف وویژگی هایی باشد داشته باشند؟
اینها سواالتی است که بهانه ای شد تا رای شعبه ی دوم دادگاه کیفری یک شهر کرمان به بحث گذاشته
شود .ابتدا شعبه ی اول دادگاه کیفری یک با استناد به ماده  343قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/42/41
که بیان داشته « هرگاه مرتکب ،مدعی باشد که مجنیٌ علیه ،حسب مورد در نفس یا عضو ،مشمول ماده
( )342این قانون است یا وی با چنین اعتقادی ،مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در
دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند .اگر ثابت نشود که مجنیٌ
علیه مشمول ماده ( )342است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی ،مرتکب جنایت شده
است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی ،دست به جنایت
زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده ( )342نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب
پنجم «تعزیرات» محکوم می شود ».با این استدالل که « با توجه به مفاد اظهارات وی و اولیاء دم ،فقدان
سابقه اختالف با مقتول و انگیزه ای که مرتکب پس از ارتکاب جنایت بدان اشاره نموده این فرضیه قوت
یافته و به اثبات می رسد که متهم نسبت به مراودات مقتول با مادرش دچار سوء تفاهم گردیده ،بیماری زمینه
ای روانی نیز موجب تشدید آن شده است تا جائی که تحت تاثیر یک سری عوامل محیطی وروانی مقتول را
مستحق قتل دانسته ،واقدام به ارتکاب جنایت این چنین هولناک جلوی چشمان فرزندانش نموده است ،بر این
اساس دادگاه موضوع را مشمول مقررات ذیل ماده  343کتاب سوم قانون مجازات اسالمی تشخیص داده»
موضوع را از شمول قصاص نفس خارج دانسته چون قاتل معتقد به مهدور الدم بودن مقتول بوده است ،وبر
این اساس وی را محکوم نموده است .شعبه ی یازدهم دیوان محترم عالی کشور این استدالل را نپذیرفته ،ودر

تبصره  -2در مورد بند (ت) چن انچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است ،لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم
می شود.
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پاسخ به سوال اول بیان داشته «بار اثبات این امر به عهده متهم ووکیل وی بوده ،واشتباهی در آن نیز فرع بر
وجود چنین اعتقادی در متهم می باشد »..وبا نقض دادنامه رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده ،که
شعبه ی دوم این بار بر خالف برداشت شعبه اول وعدم انطباق رفتار متهم بر ماده ی  342قانون مذکور حکم
به قصاص قاتل صادر نموده است.
در ادامه نظرات شرکت کنندگان در نشست را به نظاره می نشینیم.
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 .0تحلیل ونظر حاضران وقضات صادرکننده رأی:
آقای کریمی (قاضی صادر کننده رای) :عرض سالم و ادب و احترام خدمت همه عزیزان .من ابتدا با کسب
اجازه از همه بزرگواران چند جملهای را در خصوص مقام نقد در قرآن بیان میکنم .در قرآن آیات بسیار
زیادی وجود دارد که اصالً جایگاه نقد چگونه است؟ واصوالً نقد به چه شکلی باید باشدکه این نقد صحیح
باشد .آیاتی وجود دارد آنجا که خداوند تبارک و تعالی می فرماید آنهایی که به هر حال سخنان را میشنوند
واز نیکوترین آنها پیروی میکنند ( .آیات  ۷۱و  ۷۱زمر)  ۷در باب اینکه این سخنان توأم با نقد چگونه
باشد؟ باید به گونهای باشد که یک حرفی زده میشود محکم باشد .در بحث اتقان آراء بحثی را مطرح نکنیم
که اتقان نداشته باشد ،نقد با علم را خداوند در قرآن می فرماید« :بدون علم وارد موضوع و مبحث نشوید
صحبتی کنید که علم داشته باشید ».امروزه برخی از مشکالت جامعه ما ناشی از بعضی از نقدهای بدون علم
است .در امور مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،دینی و مذهبی که خداوند جواب همه اینها را می دهد.
طرف می آید بحث می کند نه علم و نه سوادی دارد .همین طور می آید بحث می کند ،فلذا یکی از آداب
نقد شروع کردن نقد از خود است .ما در این رأی وقتی آن را خواندیم اشکاالت زیادی را بر خودمان دیدیم،
وهیچ کس از نقد مبرا نیست .من در نهج البالغه دیدم که حضرت امیر هم خودش در بین جمع اعالم
میکند من را هم نقد کنید.
در خصوص بحث امروز نقد رأی ،یک مستند قرآنی وجود دارد .در خصوص مهدور الدمی آیه  ۲۹سوره
نساء ۷۷این می باشد .پیشینه تاریخی این مبحث در مواد  ۹۹۲قانون مجازات  ۹۹ ،۷7۱قانون حدود و
قصاص بوده است .در ماده  ۹۹می گوید قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق
قصاص نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید.
تبصره  ۹ماده ی  ۹۲۲سال  ۷7۱این قتل را به منزله شبیه به عمد دانسته .چند اصل از این مقررات
استخراج میکنیم که اصل بر محقون الدم بودن افراد است ،بر مهدورالدم بودن نیست .اصل بر عمومی بودن
این جنایات است ،وغیرعمومی بودن و مخدوش بودن رکن روانی آن باید احراز شود ،واصل بر این است که
چنین اعتقادی صحت ندارد ،مگر توسط شخص متهم در محکمه به اثبات برسد.
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موازینی که قانونگذار بیان کرده منظور همان ادله اثباتی جرم است نکاتی که این ماده دارد .این مواد  7 ۹و
 7 7به سمت و سویی حرکت کرده است که هرکس نتواند با هر انگی بیاید دیگری را به قتل برساند،
وبگوید چون مهدور الدم است ،واگر نخواهیم به این موضوع به صورت باز نگاه کنیم پس هر آنچه دادگاه
های کیفری  ۹وکیفری یک پرونده های مربوط به روابط نامشروع دارند از جمله پیامکی باید یک قتل هم
در کنارش اتفاق بیفتد .نظم اجتماعی ایجاب نمیکند که ما با هر انگی بیاییم عنوان کنیم ایشان اعتقاد به
مهدورالدمی داشته است .البته ما رأی دیگری هم صادر کردیم وگفتیم اینجا اعتقاد به مهدورالدمی وارد
است ،اگر بحث آن پیش آمد قرائت خواهد شد .یک رأی اصراری هم سال  ۷7۱۲صادر شده از جانب دیوان
عالی کشور مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت نموده اند ،ودرب خانه را به روی خود
بسته اند ،واین خلوت به گونهای بوده که مسبوق به سابقه بوده ،وکراراً مشاهده شده ارتکاب زنا برای متهم
ثابت شده ،وبر این اساس اعتقاد به مهدورالدمی حاصل شده ،وقتل شبه عمد ومشمول تبصره  ۹ماده ۹۲۲
شده است .حاال در جایی که ما تردید برایمان حاصل شده که این از قصاص باید معاف بشود یا نه؟ به نظر
من بعضی ها شاید اعتقاد داشته باشند اگر تردید حاصل کردید معاف کنید .نه خیر اینجا اگر تردید داشته
باشیم اصل اولیه بحث قصاص است باید قصاص بشود و شبهه و تردید خیلی جایگاهی ندارد .آخر کالم
ارتکاب قتل مهدورالدم باید بتواند اقناع وجدانی ایجاد کند هم برای شخص ،وهم برای جامعه ،وبا این دیدگاه
باشد که اگر قتلی اتفاق افتاده بگویید این قتلی که انجام شده شرافتمندانه بوده ،نه اینکه از سوی بعضی
اغراض و مسائل دیگر .ودر بحث ویژگیهای این رأی مختصر اعالم می کنم متاسفانه ابتدا تأسف خودم را
بابت اشکاالتی که در رأی هست یکی اینکه گردش کار ندارد ما دستمان باالست .اشکاالت تایپی دارد اشکال
از این است از همین حیث ما را ببخشید .در رأی سعی شده حالتهای روانی اشخاص و دو قطبی و جنون
تفکیک حاصل شود هر کس نمی تواند به هر انگی بیاید وبگوید دیگری تقاضای مهدورالدمی دارد ،واین
اعتقاد به مهدورالدمی صحیح است .ویک تفکیکی بین اعتقاد به مهدورالدمی واقعی و اعتقاد به مهدورالدمی
که واقعی نیست.
آقای شعبانی (عضو هیات علمی دانشگاه) :جناب آقای کریمی اشاره کردند به مختصات و سوابق تاریخی .به
نظر من در اساس کار وبا توجه به اینکه در دستور جلسه آمده بایستی بین سیاست کیفری قانونگذار در سال
 ۷7۲۹نسبت به قانون قبلی چه تغییری کرده است .اگر تبصره  ۹ماده  ۹۲۲را ببینید می گوید اگر شخصی
کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدمی بودن بکشد واین امر به دادگاه ثابت شود قتل خطای شبیه به عمد
است واگر ادعایش را ثابت کند ،قصاص و دیه ثابت می شود ،مضمونش این است .اما در تغییراتی که ایجاد
شد ما ماده ی  7 7را داریم میگوید هرگاه مرتکب مدعی باشد ،مجنی علیه مشمول ماده  7 ۹است یا با
چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شود این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود ،ودادگاه موظف به
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ادعای مذکور رسیدگی کند .اگر ثابت شود قصاص ،واگر ثابت شود با اشتباه با چنین اعتقادی دست به
جنایت زده دیه وتعزیر دارد .به نظر من از امتیازات سیاست کیفری تقنینی نسبت به حفظ نظم اجتماعی با
توجه به پرونده هایی که قبال وجود داشته از جمله مهمترین آن برمیگردد به همین کرمان بحث قتلهای
محفلی که در باب تبصره  ۹ماده ی  ۹۲۲چندین مرتبه پرونده بین دیوان وشعب بدوی کرمان رد و بدل
شد ،آگاهانه قانونگذار تغییراتی را ایجاد کرده ،دو تا از این امتیازات را عرض میکنم فکر میکنم خیلی به
بحث کمک خواهد کرد .اول اینکه حذف عنوان مهدورالدم ،دوم ماده  7 7نسبت به ماده  ۹۲۲قانون سابق.
همین قانون گذار در سال  ۷7۱در تبصره  ۹ماده  ۹۲۲به طور کل اعتقاد به مهدورالدمی بودن را ذکر
کرده بود ،اما در ماده  7 7به استناد ماده  7 ۹مصادیق را ذکر کرده است ،یعنی قانونگذار می گوید من در
حدود شرعی این را می پذیرم نه با مهدورالدمی کلی و خیالی ،یا هر نوع دیگری که در عرف وجود دارد.
قانونگذار بر خالف قوانین سابق مصادیق را ذکر کرده است .ویژگی دوم بحث اثبات است ،برخالف تبصره ی
 ۹ماده ی  ۹۲۲در ماده ی  7 7این ادعا طبق موازین باید در دادگاه ثابت شود که مدعی و ادعا را آورده
است .قبال شبهه بوده که بار اثبات به عهده کیست؟ اساساً میگفتند همین که مطرح می شود دادگاه
بایستی وارد شود حتی اگر تردید کرد قصاص ثابت می شود.
اما در ابتدای ماده کلمه مدعی ودر اواسط ماده کلمه این ادعا باید طبق موازین  ...این باید نشان می دهد
اصل بر محقون الدم بودن است ،لذا در موارد شک در ادعا ،این مدعی است که باید اثبات کند ،واگر تردید
حاصل شد برای قاضی ،یعنی مدعی نتواند اثبات کند ،ولی قاضی شک میکند و شبهه دارد میگوید ممکن
است با این اعتقاد این کار را کرده است به نظر من هر چند نظر مخالف هم وجود دارد این قاعده در رأی
ایجاد نمیشود و به واسطه اکتفا به قدر متیقن و نظم اجتماعی و باید به همان قدر متیقن باید اکتفاکرد و
در موارد شبهه قاضی قصاص جاری شود.
در باب اشتباه ،یا اشتباه مصداقی است یا حکمی .به نظر من یکی از مواردی که میتوانست به آن اشاره
شود همین بود .باز بحث دیگری که در قانون جدید مطرح است بند  ۹ماده ی  ۹۲۷است .۷۹ارتباط نزدیکی
دارد با ماده ی  7 7وقتی شبه عمدی را مطرح میکند میگوید جنایت در موارد ذیل شبه عمدی محسوب
می شود هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را به اعتقاد رفتار وی مشمول ماده
 .ماده  -208جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف -هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد،
نباشد.
ب -هرگاه مرتکب ،جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ( )032این قانون است به مجنیٌ
علیه وارد کند ،سپس خالف آن معلوم گردد.
پ -هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ،مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

28

ی  7 ۹هستند وارد کند و خالف آن ثابت شود ما باید دو امر را ثابت کنیم؛ ابتدا اینکه آیا اعتقاد به اعتقاد
به مهدورالدم بودن وجود داشته است؟ وقتی ثابت کردیم آیا دچار اشتباه شده است؟ اگر دچار اشتباه شده،
حکمی بوده یا موضوعی؟ اگر حکمی بوده می توانیم به استناد بند «ب» ماده ی  ۹۲۷صرفاً شبهه موضوعی
را بپذیریم ،وقتی که رأی را مطالعه میکنیم به یک اقناع میرسیم که استدالل کافی دارد که شما را قانع
کند که در این اعتقاد به مهدورالدمی وجود داشته است .ایراد اساسی در رأی این است که بحث مسئولیت
کیفری و مهدورالدمی خلط شده ،که مشخص نیست آیا دفاع اصلی یا حوزه مورد بحث مسئولیت کیفری
بوده ،یا اعتقاد به مهدورالدم بودن؟ اگر دادگاه در استدالالت خود تفکیک می کرد در دو بخش بحث
مسئولیت کیفری و مهدورالدمی بودن را بسیار بهتر بود ،در واقع استدالل بسیار مخلوط شده است ،اعتقاد به
مهدورالدم بودن و اینکه تفکیک نشده اینکه چه شبهه ای وجود داشته واساساً دادگاه در صورت عدم احراز
وعدم اعتقاد در واقع حکم قصاص داده یا نه؟ معتقد است شبهه ای است که مشمول قانون نیست .و در
پایان لسانی که در استدالالت آمده کمی علمی تر بود رأی را از یک استحکام بهتری برخوردار می کرد .من
حیث المجموع اقناع وجدانی را میآورد رأی به درستی از لحاظ ماهیتی صادر شده است.
جناب آقای زینلی (نماینده مرکز وکالء قوه قضاییه) :رأی از فصاحت و شیوایی الزم برخوردار نیست ،به
نوعی هم در جمله بندی و نگارش واشتباهات تایپی درسطر ششم ،سطر ششم ،دهم واژه مقتول به کار رفته
ومن فکر میکنم باید واژه جانی یا متهم به کار گرفته می شد ،ودر مسیر مطالعه ،این رأی خواننده دچار
سردرگمی می شود .لذا این ایراد نگارشی وجود دارد .ایراد دوم گردش کار مستقل ندارد بهتر بود بر اساس
استانداردهایی که وجود دارد انجام می گرفت ،رأی به نوعی دچار تشتت است ،یعنی پراکندگی در
قسمتهای مختلف ،پاسخ هایی داده شده ،که جمعبندی درستی صورت نگرفته است ،به صورت بسیار
پراکنده و جمالت هم جمالت متقاطع ،کوتاه و به نوعی از زیبایی رأی کاسته شده است .در خصوص ماهیت
وویژگی ،بار اثبات مهدورالدم بودن با توجه به مواد  7 ۹و  7 7قانون مجازات اسالمی بر عهده جانی بوده
است .در واقع این ادعا را متهم نتوانست ثابت کند ،شاید از باب دیگری وارد می شد قصد قتل را نداشته
قصد تهدید را داشته چون بهتر بود این موارد انجام می شد تا وارد قصاص مهدورالدم بودن شود  .رأی
نتیجه گیری درستی دارد و مورد تایید دیوان هم قرار گرفته است و اگر مبانی نگارشی رأی بهتر انجام
میشد از فصاحت بیشتری هم برخوردار بود.
جناب آقای سیدی (مستشار شعبه ی اول دادگاه کیفری یک) :سواالتی که مطرح شده در بحث نقد رأی،
اثبات مهدور الدم بودن ،مالک مهدور الدم بودن ،رعایت اصول شکلی نگارش ،استفاده صحیح از اطالعات،
بررسی نحوه تبیین ادله اصحاب دعوا ،ما مواردی را مطرح میکنیم .در خصوص مسئولیت اثبات مهدورالدم
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دوستان آقای شعبانی جامع و کامل عنوان کردند .در خصوص مسئولیت اثبات مهدورالدم بودن مقتول ،از
عبارت "هر گاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علیه  " ...ماده ی  7 7کتاب سوم قانون مجازات اسالمی
استنباط می شود که قانونگذار در این باب دو امر را مقرر نموده است -۷ .طرح ادعا -۹ .اثبات ادعا .و بر
حسب منطوق ماده هر دو مورد بر عهده مرتکب می باشد .آنچه در این خصوص قابل تأمل و جای سوال
دارد این است ،چنانچه ظواهر امر حاکی از وجود چنین اعتقادی در مرتکب باشد ،لکن وی در مراحل
تحقیق و رسیدگی بدان متوسل نشده باشد آیا دادگاه مجاز به بررسی موضوع و در صورت اثبات ،انشاء رأی
مطابق آن می باشد یا خیر؟ هر چند ظاهر ماده داللت بر لزوم طرح ادعا و اثبات آن از سوی مرتکب دارد،
لکن رویه دیوانعالی بر آن است که دادگاه نیز در صورت وجود شواهد و قرائن می بایست بررسی و با احراز
موضوع مطابق آن انشاء رأی نماید .در خصوص مالک مهدورالدم بودن تا قبل از تصویب قانون مجازات
اسالمی  ۷7۲۹قانونگذار به موجب تبصره  ۹ماده ی  ۹۲۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۷7۱به صورت
مطلق مقرر می داشت "در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد" و
مالک خاصی ارائه نشده بود ،وبر همین اساس افراد در بسیاری از مصادیق ،متوسل به اعتقاد به مهدورالدم
بودن مقتول میشدند (همانند قتل های زنجیره ای) .در حال حاضر قانونگذار با ذکر مصادیقی به موجب
ماده ی  7 ۹کتاب سوم قانون مجازات اسالمی مالک را مصادیق مهدورالدم شرعی دانسته ،وصرف ادعای
مرتکب وحصول اعتقاد برای وی حتی در موارد غیر شرعی ( همانند اعتقادات داعش) نمی تواند از موارد
منتفی شدن مجازات قصاص محسوب شود .سوال قابل توجه دیگر در این باب این است که مالک در
حصول اعتقاد نوعی است یا شخصی؟ در این خصوص نیز ظاهر ماده داللت بر کفایت حصول اعتقاد شخصی
دارد ،چرا که موضوع اعتقاد مرتبط با عنصر روانی جرم بوده و در آن تأثیرگذار است ،وچنانچه بر اثر گفتار
یا رفتار مقتول وشواهد و قرائنی دیگر در ذهن مرتکب شائبه وجود یکی از شقوق ماده ی  7 ۹ایجاد شود
مشمول مقررات ماده ی  7 7خواهد بود .از این رو رای صادره از این حیث که نوع رفتار مقتول را در حدی
که موجب حصول این نوع اعتقاد شود تشخیص نداده ،قابل توجه بوده ،و از نقاط قوت آن محسوب میگردد.
نکته دیگر اینکه در رأی صادره رفتار مرتکب ،شواهد وقرائن مربوط به اعتقاد به مهدورالدم بودن که منشأ
صدور رای شعبه اول بوده به خوبی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته واستنتاج مناسبی از موضوع شده است.
ادب نگارش رعایت و اشخاص با "آقا" یا "خانم" و کلمات محترمانه ذکر شده اند.
از جمله ایرادات وارده به رای اینکه رای صادره فاقد گردش کار مناسب می باشد ،وشرح ماوقع در متن رأی
آمده است .مناسب بود بدواً گردش کار جامع درج ،سپس در متن رأی به تحلیل و ارزیابی شواهد وقرائن
ودالئل واستنتاج از آنها پرداخته می شد .از جهت امالئی از عالئم نگارشی از قبیل "نقطه" و "کاما" استفاده
نشده و متن یکنواخت می باشد ،واز جهت نگارش نیز دارای ایرادات انشائی است .شرح ماوقع ناپیوسته و به
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صورت بریده بریده است .مناسب بود با توجه به موضوع پرونده (قتل) به صورت پیوسته ومرتبط با هم ودر
قالب داستان باشد .در سطر دوم " دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ماحصل قضیه اینکه"( جمله
دارای سکته است) مناسب بود عبارات مرتبط با یکدیگر و قواعد نگارش از جهت فعل و فاعل و  ...رعایت می
شد .از اصطالحات حقوقی و محاوره ای به خوبی استفاده نشده است .در سطر نهم (-۷۷حسب مکشوفات
سه عدد تیر 4پاره از منزل متهم ..در سطر یازدهم"....اوالً با فشنگ 4پاره که پوکه ای حاوی ۲الی
۷۹تیربزرگ است کسی برای پرنده زنی استفاده نمی کند و صرفاً برای شکار بزرگ یا قتل انسان(....حاوی
ساچمه) .سطر چهارده:

 7فشنگ ریز(...ساچمه ریز) .سطر پانزدهم ...انواع اقاریر خود( ....اقاریر متعدد).

در مجموع کلیت رای ،رای خوب و با استداللی است.
جناب آقای بالغی اینالو (رئیس حوزه قضایی بخش رابر) :سوالی که بنده دارم این است که طبق ماده ی
 7 7عنوان داشته ادعای مهدورالدمی بایستی در دادگاه ثابت شود ،حال این ادعا توسط وکیل یا توسط قاتل
در دادسرا و نزد بازپرس مطرح شود بازپرس امکان رسیدگی به این ادعا را دارد یا نه؟ و میتواند قرار منع
تعقیب صادر کند یا خیر؟ در مورد اکراه هم همین مطلب مطرح است ادعای اکراه هم در دادگاه باید ثابت
شود.
جناب آقای نادری ( نماینده کانون وکالی دادگستری استان کرمان)  :ضمن تشکر از ریاست محترم
دادگستری و آموزش دادگستری .من به یکی دو مورد مبنایی اشاره کنم وبعد وارد بحث های رأی می شوم.
بحث قتل مهدورالدم بودن را قوانین بعد از انقالب را به مواد قانون اضافه کردند .سؤال اساسی که پیش
میآید این است که موضوع مهدورالدم بودن یک مسئله است ،واعتقاد به مهدورالدم بودن مسئله دیگری
است .بحث مهدورالدم بودن به نظر بنده خارج از صالحیت شهروند است ،ما وقتی نگاه به قانون می اندازیم
امام راحل در کتاب شرح اصول خودشان که تحت نظریه خطابات قانونی مطرح می باشد بر این اعتقاد
هستند که اوامر و نواهی به افراد تعلق نمی گیرد .بنابراین خصوصیات فردی دخالتی در غرض موال ندارد و از
حریم امر و نهی خارج است .قانون خطاب به قاضی نوشته میشود نه به شهروند ،و دادرس است که
تشخیص میدهد بر آن موقعیت تطبیق دارد یا خیر؟ پس شهروند در نظام قضائی کاره ای نیست که بخواهد
قانون را اجرا کند یا مصادیق قانون را تشخیص دهد .اگر متهم به موضوع مهدورالدم بودن وارد نشود دادگاه
تکلیف دارد وتشخیص این امر یعنی اعتقاد بر عهده دادگاه است ،وشهروند ولو اینکه اعالم نکند در مقام
دفاع دادگاه این تکلیف قانونی را دارد که خودش ممکن است رسیدگی کند حتی اگر مطرح نشود .اما در
بحث بعدی بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن که مطرح شده این ماهیت اعتقادات نوعی انگیزه است .انگیزه در
قتل .اما بحث این است که آیا این انگیزه معیار شخصی باید تلقی شود یا معیار نوعی؟ به مواد قانونی که
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نگاه می کنیم ،اعتقاد شخصی نمیتواند معیار شخصی باشد و باید نوعی باشد .نوعی بودن را که در دادنامه
صادره مورد اشاره قرار گرفته به گونهای در نشست نقد رای تهران ۷7مطرح شد وقتی بحث اعتقاد است،
بحث نوعی مطرح میشود .معیار دیگر شخص نیست .به نظر در خیلی از آراء صادره در خصوص قتل
مهدورالدم بودن این موضوع مسکوت مانده است.
جناب آقای عباس زاده (دادرس شعبه ی  ۷ ۱دادگاه کیفری دو شهرستان کرمان) :دو مطلب کلی به نظرم
رسید .نکته اول اینکه ما نقد را در دو ساحت باید ببینیم  .ساحت ما قبل دولت ،و ساحت ما بعد دولت.
یعنی این مقررات مربوط به ساحت ماقبل دولت است ،زمانی است که یک قاضی به عنوان حاکم شرع است
ومردم به ایشان مراجعه می کنند وآن حکم را صادر می کند .لذا در جایی که در فضای ما قبل دولت قرار
میگیریم گاهی این حاکم شرع وجود ندارد ،واقتدار الزم را ندارد تا بتواند با یک محرم شرعی برخورد کند
آنجا این اجازه را دادند به جماعت مکلفین ومسلمین اگر با مسئله ای برخورد کردند که نقض مقررات شرعی
و مستوجب مجازات های شرعی بود با او برخورد کنند ،ظاهرش در خصوص حدود است .لذا یک نکته ای
که به دقت آقای دکتر اشاره کردند ودر گوشه ای از صحبتهای آقای موحد هم بود آن هم اینکه بحث ما بر
سر این است که آیا آقای مسلمی که به او اجازه داده اند که ورود بکند ،وجایگاه حاکم شهر را اشغال کند و
از دینش دفاع کند باید به چه چیزی بپردازد؟ باید اعتقاد پیدا کند به صدور فعل مستوجب مجازات سلب
حیات یا نه اعتقاد پیدا کند به یک فرضیه انگاره ذهنی .در ذهن آن آقا که بر هیچ مبنای شرعی هم منطبق
نیست ،لذا با توجه به تعبیر هایی که در ماده ی  7 7داریم که اشاره کرده به ماده  7 ۹یعنی مسلمی که
قرار است حکم خدا را اجرا کند ،باید اعتقاد داشته باشد به انجام رکن مادی مستوجب جزا ،نه اینکه او در
ذهن خودش چه فکر می کند .اینجا بحث بر سر شبهه موضوعی است نه حکمی ،بزرگواران بحث را ارجاع
دادند به موضوع شخصی و نوعی که اصال مالک نیست .شبهه موضوعی و حکمی بحثی جدا از نوعی
وشخصی است.
پاره ای از صحبت ها نیز انجام شد نکته جالبی که در رأی دیدم فارغ از بحث پراکندگی استدالل ها که به
آن اشاره شد .به نظر مطلب جالبی بود و به نظر نمیرسد که متهم حتماً اعالم کند من اعتقاد به مهدورالدم
بودن دارم نه ،همین که از فحوای دفاعیات بر بیاید که شاید آن را از جایی اخذ کرده ،واتفاقی افتاده ،واگر
موضوعی است پاسخ دهد ،اگر هم حکمی است ،اساساً خروج از این ماده دارد و غیرقابل اعتنا است.
آقای حسین روحانی (رئیس شعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهر کرمان)  :در خصوص مسئولیت اثبات
مهدورالدم بودن مقتول از عبارت "هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علی  " ...ماده  7 7کتاب سوم
9

 .منظور گزارش نقد رای «قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول» مندرج در فصلنامه رای ،سال  ،8007شماره  ،88می باشد.
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قانون مجازات اسالمی استنباط می شود که قانونگذار در این باب دو امر را مقرر نموده است -۷ .طرح ادعا.
 -۹اثبات ادعا .و بر حسب منطوق ماده هر دو مورد بر عهده مرتکب می باشد .آنچه در این خصوص قابل
تأمل و جای سوال دارد این است ،چنانچه ظواهر امر حاکی از وجود چنین اعتقادی در مرتکب باشد ،لکن
وی در مراحل تحقیق و رسیدگی بدان متوسل نشده باشد آیا دادگاه مجاز به بررسی موضوع و در صورت
اثبات انشاء رأی مطابق آن می باشد یا خیر؟ هرچند ظاهر ماده داللت بر لزوم طرح ادعا و اثبات آن از سوی
مرتکب دارد ،لکن رویه دیوانعالی بر آن است که دادگاه نیز در صورت وجود شواهد و قرائن می بایست
بررسی و با احراز موضوع مطابق آن انشاء رأی نماید.
در خصوص مالک مهدورالدم بودن .تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی  ۷7۲۹قانونگذار به موجب
تبصره  ۹ماده  ۹۲۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۷7۱به صورت مطلق مقرر می داشت "در صورتی که
شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد" و مالک خاصی ارائه نشده بود و بر همین
اساس افراد در بسیاری از مصادیق متوسل به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول میشدند (همانند قتل های
زنجیره ای) .در حال حاضر قانونگذار با ذکر مصادیقی به موجب ماده  7 ۹کتاب سوم قانون مجازات
اسالمی مالک را مصادیق مهدورالدم شرعی دانسته وصرف ادعای مرتکب و حصول اعتقاد برای وی حتی در
موارد غیر شرعی( همانند اعتقادات داعش) نمی تواند از موارد منتفی شدن مجازات قصاص محسوب شود.
سوال قابل توجه دیگر در این باب این است که مالک در حصول اعتقاد نوعی است یا شخصی؟ در این
خصوص نیز ظاهر ماده داللت بر کفایت حصول اعتقاد شخصی دارد ،چرا که موضوع اعتقاد مرتبط با عنصر
روانی جرم بوده و در آن تأثیرگذار است و چنانچه بر اثر گفتار یا رفتار مقتول و شواهد و قرائنی دیگر در
ذهن مرتکب شائبه وجود یکی از شقوق ماده  7 ۹ایجاد شود مشمول مقررات ماده 7 7خواهد بود .از این
رو رای صادره از این حیث که نوع رفتار مقتول را در حدی که موجب حصول این نوع اعتقاد شود تشخیص
نداده قابل توجه بوده و از نقاط قوت آن محسوب میگردد.

آقای کریمی (در پاسخ به ایرادات) :در خصوص یکی از سواالتی که آقای بالغی پرسیدند این مبحث باید در
دادگاه ثابت شود .دادسرا به هر جهت مرجع تحقیقات است و نمیتواند بگوید ما این جا به علم رسیدهایم یا
نرسیده ایم ،وپرونده را با منع پیگرد مختومه کند .در خصوص برخی ایراداتی که جناب آقای سیدی وجناب
آقای عباس زاده مطرح کردند همین چند وقت پیش ما پرونده ای را داشتیم با این مضمون فردی متهم به
قتل عمدی است به وسیله سالح شکاری ایشان رفته یک نفر را در شهرستانهای جنوب به قتل رسانده
است ،وبه عمد هم اعتقاد دارد ،ومیگوید به عمد زده ام .زمانی که  ۷4سال سن داشته مورد تجاوز گروهی
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از افراد قرار گرفته است .در آن شهرستان کوچک آبرو و حیثیتی برای این فرد باقی نمانده است ،طی چند
ساله بررسی کرده و این چند سال به همین شکل ناراحت بوده همیشه می گفته من یک روز آخر کار این را
میکشم و واقعاً فامیل های ایشان آمدند اعتراف کردند ،ودادگاه حسب ایراد دیوان به موضوع اینکه آیا لواط
انجام شده است یا نه؟ وما بررسی کردیم دیدیم همه اتفاق نظر دارند ،واین فرد واقعاً مورد تحقیر قرار گرفته
است .ما در جلسه دادگاه از قاتل پرسیدیم تو اعتقاد به مهدورالدمی داری یا نه؟ او اظهار داشت نمیدانم
اصال مهدورالدمی چیست؟ اصال این بحث را مطرح نکرد و ادعایی هم نکرد ،اما وقتی خواستیم رای بدهیم
رسیدیم به این قضیه که آیا ما آالن باید وارد شویم ،وشرعا هم ما دیدیم طبق ماده  ۹۹سابق شرعاً مستحق
قصاص نیست ،پس ما استدالل کردیم هر چند ایشان نگفته ،اما در نهادش این موضوع وجود داشته است.
این با فعلش ،با گریه و زاری با تمام حرفهایش و اینکه همیشه اظهار داشته که" من این را می کشم"
فلذا ما رأی برائت این فرد را صادر کردیم .ودر خصوص اشتباهی که در ماده  7 7قانون مجازات گفته شده
اشتباه باید معقول باشد ،باید منطقی باشد اشتباهی که فاحش باشد ،ودر این خصوص هم من در بحث
مالک قرار دادن نظریه پزشکی قانونی چون طریقیت دارد ،وموضوعیت ندارد ما ورود نکردیم .متهم یک
دفترچهی داشت پر از خزعبالت و یک نشخوار ذهنی و فکری داشت ما در بحث جنون چند مبحث داریم.
در گواهی پزشکی قانونی بعضا مینویسند که طرف اختالل فردی دارد یک تعاریفی دارد گفته شده که
اختالل شخصیت فردی ،چیست؟ آنهایی که نوسانات خلقی شان زیاد است دنیا را یا سفید می بینند یا
سیاه ،به فوریت درگیر میشوند ،یعنی زود جوش هستند ،نگاه های سخت و سفت متعصبانه نسبت به دنیا و
افراد جامعه دارند ،وافکار خودکشی در آنها وجود دارد یکی از دیگر اختالل دو قطبی گاها طرف احساس بی
عالقگی و پوچی می کنند نسبت به همه چیز .ما باید به تمام ادعاها که موجب نقض دیوان شده است ورود
کنیم وبررسی را انجام دهیم .بحث سوم شیزوفرنی است اینجاست که ما اطالق جنون را بیان می کنیم
وطبق همان ماده  7 ۱ما نمی توانیم هر اختالل روانی را زوال عقل قلمداد کنیم.
آقای دکتر موحد (رئیس کل دادگستری استان کرمان) :تشکر می کنم از همکاران عزیز که رأی شان را در
بوته نقد قرار میدهند ،وما هم استفاده میکنیم ،این جلسات نقد رأی خودش یک آموزش است .انسان
میتواند نکات خوبی را فرا بگیرد بنابراین جناب آقای محیط ،جناب آقای کریمی همچنین آقای سیدی در
این پرونده زحمت کشیدند از ایشان تشکر میکنم ،از نقطه نظرات دوستان هم که علمی و دقیق و پرمحتوا
بود استفاده کردیم .چند نکته را من عرض کنم وجمعبندی کنم .نکته اول :موادی که در قانون مجازات
اسالمی از فقه اقتباس شده و ماخذ فقهی دارد تاثیرش را باید اتکا به مبانی فقهی داشته باشیم .قضات ما هم
به آن اشراف دارند نمیتوانیم مباحث مربوط به قصاص را با حقوق جزای عرفی دنیا تفسیر کنیم ،وتحلیل
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وتجزیه کنیم ،واین موضوع باعث میشود در فهم مطالب دچار مشکل شویم .من تاکیدم به همکاران قضایی
این است که در تفسیر مواد قانونی که قانون مجازات اسالمی آمده باید همیشه به سمت مبانی فقهی حرکت
کنیم ببینیم آنجا چطور فقهاء وفضال مبانی دینی از این مسئله را به هر حال چطور استنباط کردند،
مصادیق را چگونه تدوین کردند من جمله در بحث مهدورالدم.
نکته دوم :ما در مقام قضاء مجری قانون هستیم در مقام صدور رأی مجری قانون هستیم .نمیخواهیم مواد
قانونی را نقد کنید .یک بار ما نشستیم ومیخواهیم در مقام قانونگذاری رای مورد نقد را بررسی کنیم راجع
به آن داوری داریم ،وولی در مقام صدور رای ما مجری قانون هستیم ،باید ببینیم رأی که قاضی صادر کرده
با موازین قانونی سازگاری دارد یا نه؟ اینکه میگوییم اثبات مهدورالدم بر عهده کیست؟ یعنی قانون به عهده
کسی می داند یعنی اگر دادگاه بر آن اساس حرکت کرد و دادرسی را پیش برد میگوییم دادرسی منصفانه
است وقانونمند است .اگر از چارچوب قانون خارج شد آن رای واجد اشکاالت قانونی است .متن ماده را می
خوانیم( :هرگاه مرتکب ،مدعی باشد که مجنیُ علیه ،حسب مورد در نفس یا عضو ،مشمول ماده  7 ۹این
قانون است یا وی با چنین اعتقادی  ،مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه
ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند  )....در حالت دوم قانونگذار
پیشبینی کرده یا ثابت کند ،این مشمول است یعنی مرتکب زنای مستوجب رجم شده است ،یا مرتکب
زنای مستوجب اعدام شده است ،لذا ماده ی  7 ۹ذیل آن باید اجرا بشود .یا اعتقادش به آن بوده .یک زمان
میگویند ثابت کنید یک زمان حرفش این است که من اعتقاد داشتم در حالی که فی الواقع چنین وضعیتی
وجود نداشته است .چالشهای متفاوتی تاکنون داشتیم اعتقاد یک امر درونی است ،واثبات این امر کار بسیار
سختی است.
بلکه شاید بگوییم امر درونی می آید با قرائن و امارات بیرونی ظهور پیدا می کنند ،در یک سری رفتارها
وگفتارها ویک مصادیق خارجی تبلور پیدا میکند .اما با این وجود خیلی سخت است ،واثبات آن کار
دشواری است ،ونه در این مورد در خیلی موارد هم هست .تمام بحث ما کجاست؟ جایی که قانونگذار
میگوید اعتقاد به مهدورالدم بودن .ادعا دارد که این مهدورالدم است ،شاید متهم صراحتاً چنین ادعایی را
مطرح نکرد از نوع بیان و صحبتها ومدافعات چنین براید که اعتقاد داشته است باید کشته شود وشرعا
وقانونا حقش مرگ است ،وبر اساس همین اعتقاد طرف را کشتم که به نظر میآید در این خصوص باید
دفاعیات متهم  ،اظهارت متهم ،رفتار و گفتار متهم و دادگاه هم مکلف است به آن بپردازد ،حاال دیوان
نظرش بر اینست که اگر مطرح نکرد چنین ادعایی را ،قاضی ورود کند ،بررسی انجام شود ببیند چنین
اعتقادی داشته یا نه؟ خب انتظار می رود رای که از دادگاه کیفری یک صادر میشود جمعی از قضات فاضل
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وفرهیخته ما هستند .قضات در تبیین موضوع و قضیه روان با جمالت و مفاهیم فاخر ارزشمند تبیین کنند
موضوع را ،ونهایتاً دفاعیات را ذکر کنند ،بعد از دفاعیات خود دادگاه به دفاعیات بپردازد ،ونهایتا ارزیابی کند
دالیل اصحاب دعوا را و نهایتا رأی را به طور متقن و محکم و گویا صادر کند ،حاال در این رأی به نظر من
رأی خوبی است دقیق و علمی است ،با موازین قضائی سازگاری دارد ،وحکم خوبی است .در این موضوع
متهم هوشمندانه عمل کرده برای ارتکاب قتل و پزشکی قانونی هم مضافا تایید نکرده است .رأی ،رأی متقن،
مستدل و محکمی است.
تشکر و قدردانی میکنم از همکاران عزیز که با نگاه دقیق علمی رای را صادر میکنند.
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بخش سوم :جمع بندی ونتیجه گیری
مقنن با درج ماده ی  100در قانون مجازات اسالمی مصوب  3100/00/03مصادیق مهدور الدم اعم از
مطلق ونسبی را احصاء نمود ،ودر ماده ی  101قانون مذکور شیوه اعمال ماده ی  100وقواعد مربوط به
قصاص ودیه را در فروض مختلف بیان نمود.
اینکه اثبات مهدور الدم بودن بر عهده کیست؟ از نص صریح ماده ی  101قانون مذکور استنباط می شود
که متهم باید چنین ادعایی را مطرح کند ،واین ادعا را باید برای دادگاه اثبات نماید ،بنابراین در مرحله
دادسرا ورود به این موضوع منتفی می باشد ،ودادسرا دالئل له وعلیه را جمع آوری وپرونده را با
کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می دارد.
اما در مورد سوال دوم مالک مهدور الدم بودن موارد مندرج در ماده ی  100قانون فوق وآنچه در فقه
اسالمی ومستند به اصل  367قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 30آمده است ،ومرتکبی که به این
موارد استناد کند ،باید این موضوع را اثبات نماید ،واینکه منظور از "اشتباه" اعم از حکمی وموضوعی
بوده ،زیرا در هر صورت عنصر معنوی وقصد فعل مرتکب تحت الشعاع واقع می شود ،وهر چند بین
حقوق دانان در اینکه این اعتقاد باید متعارف باشد یا به صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب مبنی بر
مهدور الدم بودن مقتول ،موجبی برای سقوط قصاص است اختالف وجود دارد که در کلمات اعضاء
حاضر در نشست هم خود را بروز داد.
در استان کرمان قتل های معروف به قتل های محفلی هم قضات شعبه ی سی ویکم دیوان عالی کشور برای
سومین بار حکم قصاص شش نفر متهم این پرونده را به استناد به نظر حضرت امام خمینی (رحمت اهلل
علیه) در تحریر الوسیله که بیان داشته اند« :یلحق بشبیه العمد لو قتل شخصاٌ باعتقاد کونه مهدور الدم او
باعتقاد القصاص فبان الخالف »...نقض نموده اند ،35هر چند در اینکه موضوع قصاص منتفی بوده ،ولی
دیه تعزیری به قوت خود باقی است ،که بند «ب» ماده ی  003وذیل ماده ی  101قانون جدید این امر را
به خوبی تبیین نموده است.
از نظر جرم شناسی این ماده جرم زا معرفی شده؛ زیرا موجب هرج ومرج در جامعه شده ،ومردم به خود
اجازه می دهند که با اعتقاد به مهدور الدم بودن ،اقدام به تعرض به دیگران نمایند.
 .اصل یکصد و شصت و هفتم  :قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه
را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
 .میر محمد صادقی ،حسین ،جرایم علیه اشخاص ،تهران؛ نشر میزان ،چاپ اول ،پاییز  ،8019ص .020
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تصمیم دادگاه در صدور حکم قصاص در این پرونده با توجه به اینکه شعبه هم عرض سابقاً به موضوع
مهدور الدمی واعتقاد به آن حکم صادر نموده بود ،این دادگاه بیشتر بر روی ادله اثبات قتل عمد استدالل
نموده ،وبه رد بر مباحث مذکور کمتر پرداخته است.
والسالم علی من التبع الهدی
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