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گذار قابـل   ،رويكردهاي جديد از سوي قانون1392در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 
رسد، رفع خألهاي تقنيني موجود در مقررات پيشين در زمره اين رويكردها  به نظر مي. مشاهده است

اختيارات ولـي دم صـغير، جايگـاه دسـتور بـه قتـل        از اين رو، در زمينه موضوعاتي همچون. باشد مي
ي كيفري سقط جنين در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جديد  ديگري و نيز ضمانت اجرا
گذار حمايت از نظم عمومي جامعه است كـه آن را در   ديگر قانون  رويكرد. ابهامات كمتري وجود دارد

دم در اخذ ديه  يدگان قتل عمدي و نيز اعطاي اختيار به اولياءد قالب مواردي مانند حمايت از تمام بزه
بر اين، نگاه جديد مقنن بـه دفـاع مشـروع و نيـز موضـوع       عالوه . بدون رضايت قاتل نشان داده است

گر استفاده سنجيده از ظرفيت موجود رويكردهـاي   آگاهي مرتكب به كشنده بودن عمل ارتكابي نشان
  .مشكالت حقوقي و قضايي است متفاوت فقهي در راستاي رفع
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  مقدمه
هـا   اين جنبـه  ترين مهماز . هاي مختلف صورت گيرد تواند از جنبه تحليل و بررسي قوانين مي

. تواند تحليل نقاط قوت و ضعف آن قوانين، از جهت شكلي و يا محتوايي و ماهيتي باشـد  مي
باشـد،   يهدف در تدوين قوانين، انتقال مراد مقنن به مخاطبان خود مـ  ترين مهمكه  جا آناز 

ي، اهميت كمتري نسبت به كيفيـت محتـوايي   گذار قانونامروزه رعايت نكات و فنون شكلي 
با اين وجود، در اين مقاله تحليل مقررات ناظر بر قصاص نفس در قـانون مجـازات   . آن ندارد

هاي اين  بر اين تحليل نوآوري عالوه. اسالمي جديد، محدود بر تحليل محتوايي آن شده است
هـا تمايـل پيـدا كـرده، بـه       هاي كيفري ممتازي را كه مقنن بـه آن  و تبيين سياستمقررات 

تنهـا  . متعدد ماهوي موجود در اين مقـررات نخواهـد بـود    هاي نارساييپوشي از  معناي چشم
هاي ناظر بر مقررات قصاص  اي از سياست گستردگي مطالب است كه سبب گرديده تا به پاره

  .ودنفس از لحاظ محتوايي اكتفا ش
همواره جامعيت قوانين كيفري را مـورد  چه  آندر تحوالت قوانين كيفري پس از انقالب، 

قانون در ارتباط با موضوعاتي بـود   نبودهاي ناشي از  داد، همانا وجود نارسايي خدشه قرار مي
هاي حقوقي، فقهي  ها ـ به دليل بروز اختالف ديدگاه  ي آن درباره گذار قانونكه لزوم صراحت 

قانون در مقررات  نبود جمله آثار از به عبارت ديگر .شد ضايي ـ ضروري تشخيص داده مي و ق
از اين روسـت   .باشد ها مي نفوذ اختالف نظر فقهي فقهاء به حيطه رويه قضايي دادگاه جزايي،

ارتباط با موضوعات جزايي كه رويكردهاي فقهي  به ويژه در كه صراحت متون قانون كيفري،
ي سنجيده بـه شـمار   گذار قانونضروريات  از ها به وجود آمده، مختلفي درباره آنحقوقي  يا و

  .آيد مي
 در قصاص، قبال مرتكبين قتل عمدي فاقد تعيين ضمانت اجراي متناسب و سنجيده در

 وجود با .اي نداشته است شمار موضوعاتي است كه مقنن در راستاي تحقق آن توفيقات ويژه
قـانون   ي پس از پيروزي انقالب است كه مقـنن در گذار قانونادوار  اين، براي نخستين بار در
ديـدگان قتـل عمـدي بـا هـر       ضمانت اجراي كيفري براي تمام بزهمجازات جديد، به تعيين 

 رود كه اين تغيير سـرآغاز تـدوين و   اميد آن مي .گرايش ديني و اعتقادي مبادرت كرده است
ي عمدي فاقد قصاص در حقوق كيفري ايران ها قبال قتل تعيين سياست كيفري سنجيده در

  .در آينده نزديك باشد
ضرورت توجه به آن به عنـوان يكـي از    لزوم حمايت از نظم عمومي در مقررات كيفري و

ترين موضـوعاتي   ي مهم انگاري در هنگام تدوين مقررات جزايي، در زمره معيارهاي مهم جرم
به اين معيار بـدين معنـا خواهـد بـود كـه      توجه كافي  .است كه كمتر مورد توجه بوده است

 هاي مقدماتي را در مقررات كيفري همسو با اهداف خود قرار دارد و قانون مجازات جديد قدم
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  .اين راستا را به درستي برداشته است

هـاي حقـوقي موجـود در دكتـرين      مندي مقنن از ظرفيت بهره ،پيش گفتهبر موارد  عالوه
در واقع توجه  .تواند زمينه تكامل مقررات جزايي را فراهم سازد حقوقي و نيز رويه قضايي، مي

نيـز توجـه بـه     به رويكردهاي اصالحي ناظر بر مواد قانوني مطرح شده در دكترين حقوقي و
رويكردهاي قضايي كارآمد، به منزله دو اهرم مهمي است كـه بـه ارتقـاي مقـررات موضـوعه      

رخي مقررات جزايي ناظر بر قصاص نفس در چنين تمايلي در تدوين ب .كند كمك شاياني مي
  .باشد ميقانون مجازات جديد به روشني قابل مشاهده 

ادامه مطالب مقاله حاضر به ترتيب ذيـل خواهـد    ،باالهاي معرفي شده در  با توجه مالك
رفـع خالءهـاي   . 1. (گيـرد  هاي رفع خالءهاي تقنيني مورد تحليل قرار مي ابتدا جلوه در. بود

سپس سياست كيفري ناظر بر حمايت كيفري از تمـام بـزه ديـدگان قتـل بررسـي      ). تقنيني
 گـذار  قـانون در ادامه نيز توجه ). ديدگان قتل حمايت كيفري صريح از تمامي بزه. 2. (شود مي

توجـه بـه   . 3(قي و رويه قضايي در امـر تـدوين قـوانين كيفـري     هاي دكترين حقو به دغدغه
ي تعاريف ضروري از برخي مفاهيم يـا نهادهـاي    و نيز ارائه) ي قضايي دكترين حقوقي و رويه

  .مورد توجه قرار خواهد گرفت) ي تعريف تقنيني از مفاهيم كيفري ارائه. 4(كيفري 
 

  رفع خالءهاي تقنيني. 1
بـروز   تواند خالءهاي تقنيني در امر تـدوين مقـررات ايجـاد نمايـد،     مهمترين نارسايي كه مي

توضيح آن كه با توجـه  . باشد ي قضايي در موضوعات مشابه و يكسان مي نظر در رويه اختالف
  به تكيه مقنن در تدوين مقررات قصاص بر فتاوي موجود در كتب فقهي و نيز وجود اختالف

هاء، عدم وجود قانون جزايي صـريح و مشـخص بـه    ها در موضوعات مختلف در نزد فق ديدگاه
مفهوم پذيرش بروز آراء متفاوت در رويه قضايي در موضـوعات يكسـان خواهـد بـود كـه بـا       

تـرين امتيـازات قـانون     يكـي از مهـم  . باشـد  ميعدالت جزايي به هيچ وجه سازگار و همسو ن
در راسـتاي رفـع    مجازات جديد، درك و تشخيص اين مهم از يك سو و تدوين مقررات الزم
  .گردد خالءهاي مربوطه از سوي ديگر بوده كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره مي

  

  دم صغير در قتل عمد تصريح به اختيار ولي .1.1
ي شمول اختيارات ولي قهري يا قيم نسبت بـه امـور مـالي و غيـر مـالي       در ارتباط با گستره

برخي از فقهاي اماميه بر اين . عددي وجود داردهاي فقهي مت عليه خود، اختالف ديدگاه مولي
عليـه صـغير و    اعتقادند كه اختيارات ولي قهري يا قيم، محدود بر امور حسبي و مـالي مـولي  

ي اعمال حق قصـاص و يـا    گيري درباره مجنون بوده و شامل امور غير مالي، همچون تصميم
برخي ديگر از فقهاي اماميه نيز بر اين اعتقادند كه ). 526: 1366 خميني،(شود  عفو آن نمي
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بر امور مالي، شامل اعمال حـق   واليت ولي قهري يا قيم منصوب از طرف دادگاه عالوه ةگستر
، خويي(گيرد  از قصاص را در بر نميي عفو  گيري درباره گردد وليكن تصميم قصاص و ديه مي

ديرباز به عالمه حلي منتسب بـوده در ايـن ميـان وجـود     سومي كه از   ديدگاه). 132: 1422
گيري اعمال حـق قصـاص، پـذيرش     ي اختيارات ولي قهري را شامل تصميم دارد كه محدوده

  ).140: بي تا عالمه حلي،(داند  ديه و نيز اعمال عفو از قصاص و ديه مي
. ييـر داده اسـت  پس از پيروزي انقالب بارها ديدگاه خود را در ايـن زمينـه تغ   گذار قانون

، پيش گفتـه ي دوم  قانون حدود و قصاص با الهام از نظريه 52و در ماده  1361ابتدا در سال 
اختيار اعمال حق قصاص و نيز اخذ ديه را براي ولي قهري و قيم منصوب مورد پذيرش قـرار  

يـا  هر گاه ولي دم، صغير يا مجنون باشـد، ولـي او   «چنين مقرر شده بود  52ي  در ماده. داد
كنـد يـا    قيم منصوب از طرف آنها يا حاكم شرع با رعايت غبطه صغير و مجنون قصـاص مـي  

و بـا حـذف    1370در سال . »نمايد تر يا بيشتر از آن تبديل مي قصاص را به مقدار ديه يا كم
بر اين اعتقاد بودند كه چون ديـدگاه مبتنـي بـر مـاده      دانان حقوقاكثريت قضات و  52ماده 

بـه   گذار قانونف ديدگاه مشهور اماميه بوده است، حذف آن به مفهوم تمايل مخال پيش گفته
ديدگاه مشهور اماميه و در نتيجه در اين موارد الزم است تا زمان كبير شـدن صـغير انتظـار    

نيز وجـود داشـتند كـه اعتقـاد بـه       دانان حقوقالبته اقليتي از ). 157:1385 صادقي،( كشيد
 حدود و قصاص با استدالل به عدم نسخ آن ازسوي مقنن بودنـد قانون  52پابرجا بودن ماده 

  ).156: 1386 وند، سپه(
ي قضـايي در راسـتاي    براي رويـه  1380تا  1370با توجه به مشكالت عملي كه از سال 

اعمال نظريه مشهور و به ويژه اختالف نظرات در زمينه وضعيت قاتل در مدت زمـان انتظـار   
و نيز به دنبال اسـتفتاء رياسـت قـوه قضـائيه وقـت از مقـام        كبير شدن صغير پديدار گرديد

وجـود آمـد كـه بـر اسـاس آن       اي بـه  الذكر، زمينه صـدور بخشـنامه   رهبري در موضوع فوق
، گستره شمول واليت ولي قهري شامل اعمال حق قصاص، اخذ ديه و نيز حق عفـو  بخشنامه

اگرچه صدور اين بخشـنامه تـا    ).15:1385 زراعت،(عليه قرار گرفت  مطابق با مصلحت مولي
نمود لـيكن راهكـار اصـلي در ايـن      حدود زيادي مشكالت عملي قضات را در عمل مرتفع مي

ايـن مهـم در حـال حاضـر در قـانون      . االجرا در اين رابطه بـود  زمينه اصالح مواد قانوني الزم
ي  عملـي گرديـده و مقـنن صـريحاً در مـاده      354مجازات اسالمي جديـد و در قالـب مـاده    

الذكر گستره شمول اختيارات ولي قهري را تا اعمال حق قصاص، تبديل آن به ديه و نيز  فوق
  .گذشت و عفو از قصاص و ديه تسرّي داده است
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  تصريح به عدم وجود كيفر قصاص در بزه سقط جنين .2.1

ولوج ي قبل از  اگرچه فقهاي اماميه در زمينه عدم كيفر قصاص در بزه سقط جنين در مرحله
اند،  نظر دارند و ضمانت اجراي آن را مطابق مراحل مختلف جنين ديه تعيين نموده روح اتفاق

. نظر ندارند ي پس از ولوج روح اتفاق ليكن در ارتباط با ضمانت اجراي كيفري آن براي مرحله
از اين رو مشهور فقها اماميه بر اين اعتقادند كه هر گاه مرتكب به قصد سقط جنـين پـس از   

 نجفـي، (گيـرد   ولوج روح در جنين آن را سـقط نمايـد، در معـرض كيفـر قصـاص قـرار مـي       
، »فـال قـود لمـن اليقـاد منـه     «ي  ليكن برخي ديگر از فقهاء با استناد به قاعده). 381:1363

در قـانون   گذار قانون). 417،1422خويي،(اند  حكم به عدم كيفر قصاص و اكتفا به ديه نموده
هر كس عالماً عامداً به واسـطه ضـرب   «: مقرر كرده بود 622ر ماده و د1375تعزيرات مصوب

بر پرداخت ديه يا قصاص حسب  عالوه يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود،
به دليل ابهام موجود در ماده فوق كه . »مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد

ي ديه و قصاص را هم داده بود، برخـي از   ي دربارهي صدور رأ بر حبس اجازه از يك سو عالوه
را به اين نتيجه رهنمون ساخت كه براي مرتكب سـقط جنـين، قصـاص تعيـين      دانان حقوق

در ارتباط با امكان قصاص، در صورت قتل يا ضرب و جـرح مـادر    گذار قانوننگرديده و تعبير 
بـا تكيـه بـر     دانـان  حقـوق ز از سوي ديگر برخي ا).   255:1386 ميرمحمدصادقي،(باشد  مي

را همان امكان مجازات قصاص براي مباشـر   گذار قانونفتاوي مشهور و ادله فقهي آن مقصود 
قصـاص   امكـان وجـود   ).45:1385 صادقي،(دانستند  جرم در صورت ولوج روح در جنين مي

صـورت   در زيـرا  مشخصـي بـود   براي مرتكب براساس نظريه اخير همراه باتالي فاسد واضح و
حـالي كـه    در ،بيني نشده بود قصاص براي مرتكب قتل پيش مجازاتي غير قتل انسان كامل،

حسب مورد به يـك تاسـه سـال حـبس     قصاص،  پرداخت ديه و بر مرتكب سقط جنين عالوه
 از از ايـن رو  دانسـته و  معقول مينا آن را دانان حقوق اي كه برخي از نتيجه .گرديد محكوم مي

  ).284:1386ميرمحمدصادقي، ( اند اين زمينه استقبال كرده در تحوالت قانون جديد
جديد به صراحت در اين زمينه اظهارنظر نمـوده و بـا تبعيـت از ديـدگاه غيـر       گذار قانون

در ايـن  . مشهور، امكان اعمال كيفر قصاص را براي مرتكب سقط جنين منتفي دانسته اسـت 
جنايت عمدي بر جنين، هر چند پـس  «: دارد قانون مجازات جديد مقرر مي 306رابطه ماده 

بـر پرداخـت ديـه بـه       در اين صورت مرتكب عالوه. از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست
تبصـره   درگـذار   قانونالبته  .»شود مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم مي

يات باشـد و  اگرجنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ح«. ماده فوق چنين مقرركرده است
تولد شود و يا نقص او بعد از تولد بـاقي   منجر به نقص يا مرگ او پس از جنايت قبل از تولد،

  ».بماند قصاص ثابت است



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
  سال /    

 م، ماره
زتان 

، پاز و 
دوم

١٣٩٤  ،)
پی    )١٢ماره ایپ

186  

  .در مورد اين تبصره الزم است چندين نكته مورد توجه قرار گيرد
 .تبصـره آن توجـه داشـت    كه بايد به عناوين مجرمانـه متفـاوت اصـل مـاده و     نخست آن

تفكيك بزه سقط جنين ازقتل را همانا زنده متولـد شـدن    ،دانان حقوقهمواره كه  آنتوضيح 
ــادر جنــين و قابليــت ادامــه حيــات داشــتن وي مســتقل از  ــان خــوني م ــد دانســته جري  ان

از اين رو اگرچه ضربه در دوران جنيني  ).25:1385 آقايي نيا، ،67:1386 ميرمحمدصادقي،(
 داشته اسـت بـر   نيز نده متولد شده و قابليت ادامه حيات راكه جنين ز جا آن از اماشده  وارد

نكتـه دوم   .آن نهـاد  توان عنوان مجرمانه سقط جنين بـر  مبناي دكترين حقوقي موجود نمي
 شـدن داراي حـاالت چهـار    فوت آن پس از زنده متولد دوران جنيني و ورود ضربه دركه  آن

 .فقط به يك حالت آن اشاره كـرده اسـت  ، 306تبصره ماده  در گذار قانونكه  باشد مي حالت
كه مرتكب قصد ايراد ضرب و جرح به خانم بـاردار را دارد و   شود ميحالت اول شامل موردي 

 زن وضع حمل نموده و اثر ضربات وارده، يا عالوه برآن قصد سقط جنين را هم داشته ولي بر
بـه ايـراد   تـوان   ميكب را اين صورت مرت اثر همان ضربات بميرد كه در مدتي بر نوزاد پس از

قتــل شــبه عمــد بــه خــاطر نــوزاد محكــوم نمــود   نيــز و جــرح نســبت بــه مــادر ضــرب و
حالت دوم شامل موردي است كـه مرتكـب قصـد قتـل فـرد      ). 67: 1386 ميرمحمدصادقي،(

كلي، قتل نسـبت   كه براساس قواعدشود  ميديگري را داشته ليكن خطر متوجه خانم باردار 
حالت سوم مربـوط بـه مـوردي     .شده خطاي محض خواهد بود نوزاد تازه متولدبه مادر و نيز 

زنـد و ناشـي از همـين ضـربه      اي مـي  حاملگي زن به او ضربه است كه مرتكب بدون اطالع از
اين صورت قتـل خطـاي محـض نسـبت بـه نـوزاد        كه در كند نوزاد تازه متولد شده فوت مي

شـرف   كب با علم به اين كه خانم حامله درحالت چهارم آن است كه مرت محقق شده است و
اي بـه   سپس بميـرد ضـربه   شود و به قصد اين كه حمل وي زنده متولد باشد ميوضع حمل 

مرتكب را به قتل عمـد نسـبت   توان  ميشده،  صورت فوت نوزاد تازه متولد زند كه در وي مي
شدن  ت زنده متولدصور همه اين حاالت آن است كه در نكته مهم در .به نوزاد محكوم نمود

  .نام سقط جنين بر آن نهادتوان  ميديگر ن بودن قابليت حيات مستقل، نيز دارا نوزاد و
  

  ا.م.ق 375رفع ابهام با خارج ساختن دستور به قتل از ماده . 3.1
اين زمينه آن بود كه آيا مجازات آمر به قتل ديگري به مانند اكراه كننـده   ترين ابهام در مهم
 سـه قلمـرو فقهـي،    يا خير؟ پاسـخ بـه ايـن ابهـام در    باشد  ميقتل داراي كيفر حبس ابد  در

رسـد   مي زمينه تحليل فقهي به نظر در .باشد ميرويه قضايي قابل تحليل و ارزيابي  حقوقي و
كيفـر آمـر و اكـراه     اكثريت فقهاء دركتب فقهي خود، .ود نداشته باشدجكه ديدگاه واحدي و
انـد   نمـوده از اين رو براي هر دو مجازات حبس ابد تعيـين   سان دانسته وكننده به قتل را يك
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رجوع به كالم اين گروه از فقهاء نشان  ).85:15ج:1413 شهيدثاني،؛ 48،42ج:1363 نجفي،(

اكـراه كننـده وجـود نـدارد بـراي مثـال        تفكيك خاصي بين آمر و كه از نظر ايشان، دهد مي
اكرهه علـي القتـل، فالقصـاص علـي المباشـر دون       اذا« :فرمايد اين زمينه مي محقق حلي در

يتحقق فيما عداه وفي روايت علي بن رئاب يحبس االمـر   االمر و اليتحقق االكراه في القتل و
 هرگاه كسي را اكراه به قتل كنـد، قصـاص بـر    ):204:4ج: 1408 محقق حلي،(» حتي يموت

قتـل   هد داشت و اكراه در غيـر دهنده مجازات قصاص نخوا و دستور عهده مباشر خواهد بود
براي مجازات آمرحبس ابد تعيـين گرديـده    »علي بن رئاب«و در روايت شود  ميفقط محقق 

  .است
 صـرفاً  ننموده و دهنده و آمر اي به موضوع دستور از فقهاء به طوركلي اشاره گروهي ديگر
ايـن رابطـه    خمينـي در براي مثال امـام   .اند قتل اكتفا كرده زمينه اكراه در به طرح بحث در

گيرند  قاتل مي قصاص را از اگركسي را به اكراه وادار به كشتن كسي كرده باشد، :فرمايند مي
عهده اكراه كننده قصاصي نيست هرچند كه به او گفته باشد اگر فالني را نكشي خودت  بر و

 زندان بميرد تا در شود مياما اكراه كننده حكمش آن است كه براي ابد زنداني  را مي كشم و
اين اعتقادند كه بايد  ه داليل متعدد برئفقهاء با ارا برخي ديگر از ).279:4ج: 1366 خميني،(

براساس اين ديدگاه وجود مجازات حـبس ابـد    .آمر را پذيرفت تفكيك مجازات اكراه كننده و
 ي،مرعشـ ( قتـل گـردد   نبايد شـامل اكـراه كننـده در    آمر بوده و دهنده و براي دستور صرفاً

 در) ع(زمره داليل اين ديدگاه، اشاره به روايت معـروف زراره از امـام صـادق    در). 54: 1374
كرد تا شخص ديگري را به قتل برساند و او هـم بـه قتـل     مورد مردي كه به مرد ديگري امر

 تـا بميـرد   شـود  مـي آمـر بـه قتـل زنـداني      و شـود  مـي كشته  رسانيد فرمود كه قاتل مباشر
گرفته است كه  قرار اين روايت به اين دليل مستند گروه اخير ).132:19،ج1401 حرعاملي،(

اشـاره اي بـه اكـراه كننـده نشـده       تعيين گرديده و براي آمر آن مجازات حبس ابد صرفاً در
  .است

از  .وجود اين اختالفات فقهي زمينه طرح مباحث حقوقي مختلفـي را بـه دنبـال داشـت    
، ابهـامي را مطـرح   1370ا مصـوب .م.ق 211نسبت به ماده  اندان حقوق برخي ازكه  آنجمله 

آمر به قتل، برقراري  دهنده و توجه به عدم وجود مستند شرعي براي دستور نمودند كه با مي
هـا را   ديگـري شـديدتر بـوده تناسـب مجـازات      مجازات يكسان براي دو جرمـي كـه يكـي از   

 وه قضـاييه نيـز در نظريـه شـماره    اداره حقـوقي قـ   ).100:1379 زراعت،( سازد دار مي خدشه
كتاب  از 34درمساله « :نمود پاسخ به اين نوع ابهامات چنين اظهار در 5122/7-25/8/1373

اند و متعـرض   فقط موضوع اكراه را مطرح فرموده قصاص تحريرالوسيله حضرت امام خميني،
ست كه نظر حضرت اند و عدم تعرض به مساله امر به اين معني ني مساله امر بدون اكراه نشده
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كند و در  زيرا اثبات شيئ نفي ماعدا نميشود  ميامام اين است كه آمر محكوم به حبس ابد ن
از ايـن رو   .بعضي از روايات وارده و كلمات اصحاب موضوع  امر بدون اكراه ذكـر شـده اسـت   

د حكـم  مكره را ماننـ  غير حكم امر كلمات اصحاب استفاده كرده و از اين روايات و گذار قانون
بنـابراين بـين    .اند فقهاي شوراي نگهبان نيز مشروعيت آن را تاييد كرده داده و امر مكره قرار

  ».به اصالح قانون نياز باشد ندارد تا اي وجود نظر فقهاء معارضه نظر حضرت امام و
  

مصـوب  . ا.م.ق  211اين ابهام ديگر به مفهوم عبارت دستور به ديگـري در مـاده    بر عالوه
: داشـت  مقرر مي 1361قانون حدود و قصاص  4ماده كه  آنتر  توضيح بيش .مرتبط بود1370

اكراه مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل كننـد نبايـد مرتكـب شـود و اگـر      «
در مـاده فـوق   . »شـود  شود و اكراه كننده به حبس ابـد محكـوم مـي    مرتكب شد قصاص مي

. در قتل تصريح نموده و سخني از دستور به قتل به ميان نياورده بودفقط به اكراه  گذار قانون
در كنار اكراه به قتل، دستور به قتل ديگري را نيز اضافه  گذار قانون، 1370در اصالحات سال

ترين ابهام در اين زمينـه   مهم. از همان زمان ابهامات قضايي در اين زمينه به وجود آمد. كرد
قانون مجازات اسالمي سابق اقدام مرتكب  43توان بر اساس ماده  آن بود كه از يك طرف مي

را در راستاي دستور به قتل ديگري به عنوان معاون در قتل مطـرح نمـود و از طـرف ديگـر     
در . همان قانون، مجازات حـبس ابـد بـراي آن در نظـر گرفـت      211توان به تصريح ماده  مي

 18/7/1368ي يـك تهـران در رأي مـورخ    دادگاه كيفر 134ي  همين راستا از يك سو شعبه
نظر بـه ايـن كـه قتـل بـه دسـتور و       .... در خصوص اتهام خانم «: چنين اظهار نظر كرده بود

تحريك مشاراليها صورت گرفته است و نامبرده در كليـه مراحـل اظهـار نمـوده اسـت چـون       
د و از طرفي هم داد و خواسته است با تبر او را بكش شوهرش همواره او را مورد ضرب قرار مي

انحراف جنسي داشته برادرش را وادار به قتل شوهرش كرده اسـت عنـوان آمـر بـر او صـدق      
ي دوم  از سوي ديگر شـعبه . »كند كه مطابق فتاوي معتبر فقهي مستحق حبس ابد است مي

بيان كرده است كه امر به قتل در صورتي  2/6/1371-312ي  ديوانعالي كشور در رأي شماره
ي الزامـي   تور دهنده در وضعيتي قرار داشته باشد كه دستور او براي مأمور جنبهاست كه دس

داشته باشد بنابراين دستور خواهر به برادر خود براي شوهرش حالـت الـزام و تكليـف بـراي     
  ).102:1379زراعت، (كند  مأمور ايجاد نمي

به  375ماده قانون مجازات اسالمي جديد با حذف عبارت دستور قتل ديگري و در قالب 
اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب قصـاص  «: دارد مانند قانون حدود و قصاص مقرر مي

گـردد تـا از ايـن     اين تغيير سبب مـي . »گردد شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي مي
االصول دستور به قتل ديگري در مواردي كه مـأمور الـزام و تكليفـي بـه تبعيـت از       پس علي
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رويكـردي   .تنها تحت عنوان معاونت در قتل قابل تعقيب و مجـازات باشـد   خود ندارد،مافوق 

  .باشد ميقصاص  و قانون حدود 4ماده سياست كيفري مقنن در كه منطبق با
  

  ديدگان قتل حمايت كيفري از تمامي بزه. 2
صـورت   مـداري   ديده شود كه با رويكرد بزه در اين زمينه به دو رويكرد جديد مقنن اشاره مي

  .گرفته است
  

  ديدگان قتل تعيين ضمانت اجراي كيفري براي تمام بزه. 1.2
بر اساس ديدگاه مشهور فقهاي اماميه، يكي از شرايط اعمال كيفر قصـاص همانـا هماننـدي    

البته تفسير اين شرط بدين صورت است كه هرگـاه غيـر   . باشد قاتل و مقتول از نظر دين مي
ــل    ــه قت ــلماني را ب ــلماني مس ــي  مس ــاص م ــاند قص ــود  برس ــهيدثاني، (ش  ،152:1413ش

ليكن بر اساس قاعده نفي سبيل، هـر گـاه   ). 135:3ج تا، بي طوسي، ،559:2،ج1366خميني،
 فاضـل هنـدي،  (گيـرد   مسـلماني كشـته شـود قصـاص صـورت نمـي       به دستغير مسلماني 

تـا   207اد قانون مجازات اسالمي پيشين با تكيه بر اقوال مشهور اماميـه از مـو  ). 274:1416
ي مهمي كه در اين زمينه وجود داشت  مسئله. بيني كرد مقرراتي را در اين زمينه پيش 210

عبارت از آن بود كه آيا هر گاه غير مسلماني توسط مسلمان به قتـل برسـد ضـمانت اجـراي     
 خواهد بود؟ مشهور فقهاء اماميه بر اين اعتقادند كه از ميان غير مسلمانان، ديه پيروانچه  آن

مرد اهل كتاب اعم از يهودي، مسيحي و زرتشتي معادل هشتصد درهم بوده و ديـه زن آنهـا   
با توجـه بـه سـكوت قـانون مجـازات      ). 135: 1407طوسي، (باشد  معادل چهارصد درهم مي

هـا و فتـاوي    اسالمي پيشين در زمينه ديه غير مسلمان، قضات در ابتدا بـا تكيـه بـر ديـدگاه    
بـا اصـالح تبصـره مـاده      1382كردند تا اين كه در سـال   صادر مي فقهي، به مبالغ فوق رأي

هـاي دينـي    ، بخشي از اين مشكل رفع گرديد زيرا مطابق با تبصره مذكور، ديـه اقليـت  297
  .شناخته شده در قانون اساسي به اندازه ديه مسلمان تعيين گرديد

نخسـت  . بودرجا ، دو مشكل ديگر در اين زمينه همچنان پابپيش گفتهپيشرفت  با وجود
در مورد قتل غير مسـلمان اعـم از اهـل كتـاب و غيـر آن، ضـمانت        گذار صراحت آنكه قانون

از اين رو هم چنان اين ابهام در ايـن زمينـه وجـود    . اجراي كيفري مناسبي تعيين نكرده بود
قـرار   75قـانون تعزيـرات   612داشت كه آيا قتل غير مسلمان توسط مسلمان مشمول مـاده  

آمده است كه هر گاه قتل عمدي رخ دهد و به هر علتـي   612يا خير؟ زيرا در ماده گيرد  مي
در ايـن ميـان   . سال قابليت اعمال خواهد داشت 10تا  3قصاص منتفي شود حبس تعزيري 

دانستند كـه   هايي مي قانون تعزيرات را تنها شامل قتل 612شمول ماده  دانان حقوقبرخي از 
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گرديد و چـون در موضـوع    هر علتي مجازات قصاص منتفي مي داراي كيفر قصاص بوده و به
مورد بحث، از ابتدا مجازات قصـاص وجـود نداشـته تـا منتفـي شـود، اعمـال كيفـر حـبس          

قتل  دانان حقوقاما برخي ديگر از ). 14: 1386مير محمد صادقي،( نداشتمشروعيت قانوني 
كيفـر حـبس را نيـز قـانوني     و اعمـال   612غير مسلمان توسط مسلمان را نيز مشمول ماده 

  ).457:1381 زراعت،(قلمداد نمودند 
ا .م.ق 297مشكل دوم در زمينه فوق آن بود كه ديه تعيـين شـده توسـط تبصـره مـاده      

بـراي سـاير    گـذار  قـانون هاي پذيرفته شده در قـانون اساسـي بـود و     سابق تنها شامل اقليت
هانگردي كـه از خـارج بـه داخـل ايـران      كنند و يا افراد ج هايي كه در ايران زندگي مي اقليت
بهايي تعيين نكرده بود و  هيچ ديه و خون دين باشند، بيآيند و يا كساني كه ممكن است  مي

بهاء و يا بـه شـكل جبـران ضـرر و زيـان       تعيين خسارت براي آنها خواه به عنوان ديه و خون
  ).220:1386 ،مير محمد صادقي(ها بود  ي خواسته حقوقدان ناشي از جرم، در زمره

تا حدود زيادي مشكل نخست را مرتفع  1392در قانون مجازات جديد مصوب  گذار قانون
مقرر نموده كه هر گاه مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد  310ي از اين رو در ماده. نموده است

شود بلكه به  بر غير مسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند قصاص نمي
بـر ايـن بـر اسـاس       شـود و عـالوه   ت تعزيري مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم ميمجازا

، نسبت به غير مسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نبـوده و بـا رعايـت    310ماده  1تبصره 
تـوان   از مجمـوع مقـررات فـوق مـي    . اند حكم مستأمن بار كرده است قوانين وارد كشور شده

نظـر از عقيـده،    در قانون جديد براي قتل هر انساني صرف ذارگ قانونچنين نتيجه گرفت كه 
، واكنش كيفـري خاصـي را تعيـين نمـوده تـا نظـم عمـومي جامعـه         مكتب و گرايش ديني

. ديـده متفـاوت اسـت    البته اين واكنش تعيين شده بسته بـه وضـعيت بـزه   . دار نگردد خدشه
به دنبال خواهد داشت و در را ) قصاص(مسلمان بودن قرباني قتل، واكنش كيفري شديدتري 

اجراهاي ديه معادل مسلمان و كيفـر حـبس تعيـين     صورت اهل كتاب بودن مقتول ضمانت 
ديده مشمول حاالت دوگانه فوق نباشد مرتكـب تنهـا مشـمول     گردد و در صورتي كه بزه مي

رويكردي كه در قانون مجازات پيشين به صورت صـريح  . گيرد حبس كيفري تعزيري قرار مي
نسبت به مشـكل دوم كـه همانـا تعيـين      دانان حقوقمطالبه . بيني نشده بود شخص پيشو م

خسارات براي افراد غير مسلمان غير اهل كتاب و يا افرادي كه بـراي جهـانگردي وارد ايـران    
  .شده و يا افراد فاقد دين چه از باب ديه و يا هر عنوان ديگري همچنان پابرجا مانده است
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 ديده قتل با تخيير اولياءدم در اخذ ديه يا اعمال قصاص بزهحمايت از . 2.2

از قاتـل، بـا اعتقـاد بـه عـدم        ي توانايي اولياءدم مقتول، نسبت به درخواسـت ديـه   در زمينه
. شـود  ضرورت يا ضرورت رضايت از قاتل، سه ديدگاه متفـاوت در فقـه اماميـه مشـاهده مـي     

جازات قتل عمدي قصاص بوده و تبديل آن بـه  گروهي از فقهاي اماميه بر اين اعتقادند كه م
 نجفـي،  ،39، 4ج: 1405 محقـق حلـي،  ( باشـد  دم مقتول مي ديه نيازمند تراضي قاتل و ولي

اين ديدگاه كه متعلق به مشهور فقهاي اماميه بوده، به داليل روايي متعـددي   ).278: 1363
بن نسان از امام .. روايت عبداي اين روايات،  از جمله. اند جهت اثبات مدعي خود استناد كرده

كسي كه مـؤمني را عمـداً بـه قتـل برسـاند      «: السالم است كه امام فرموده باشند صادق عليه
شود مگر آن كه اولياءدم مقتول راضي باشند كه ديه بگيرنـد و قاتـل نيـز بـه آن      قصاص مي
غير مشهور  در مقابل ديدگاه مشهور، دو ديدگاه). 144،19،ج1401 حرعاملي،(» راضي باشد

ديدگاه نخستين غير مشهور بر اين اعتقادند كه اولياءدم مقتـول از  . در اين زمينه وجود دارد
همان ابتدا مخير به اعمال حق خود نسـبت بـه درخواسـت قصـاص، ديـه و يـا عفـو بـوده و         

ديـدگاهي كـه بـه    . باشـد  درخواست ديه از سوي اولياءدم مقتول نيازمند رضايت قاتـل نمـي  
ل تسنن در اين زمينه نزديك بوده و به فقهايي چون اسكافي و عماني نسبت داده رويكرد اه
ي خـود را مسـتند    اين ديدگاه غير مشهور نيز به داليل روايـي متعـددي، نظريـه   . شده است

اند كه داليل روايي آنها توسط قائلين به ديدگاه مشهور به داليل مختلف مـورد ترديـد    نموده
 ).278: 1363 في،نج(فقه قرار گرفته است 

باشد كـه بـر اسـاس اصـل كلـي       ديدگاه غير مشهور دوم در اين زمينه، بر اين اعتقاد مي
باشـد   مـي  دو طـرف مجازات قتل عمدي قصاص بوده و تبديل آن به قصاص نيازمند رضايت 

دم متعذّر گردد، مجازات بدل آن كه ديه بـوده،   ليكن هر گاه اعمال حق قصاص از طرف ولي
يكي از موارد تعـذّر،  . گيرد و در اين صورت رضايت قاتل نيز شرط نخواهد بود ميجاي آن را 

   خـويي، ( دم قادر به پرداخت آن نبوده باشـند  لزوم پرداخت فاضل ديه است در حالي كه ولي
1422 :127.(  

 گذار قانوندهد كه  تحوالت تقنيني ناظر بر اين موضوع در دوران پس از انقالب، نشان مي
قانون حـدود و قصـاص    44ماده در. ر ديدگاه خود را در اين زمينه تغيير داده استچندين با

، مقنن با الهام از ديدگاه غير مشهور و فقط در ارتباط با قتل زن توسـط مـرد،   1361مصوب 
ي كامـل و يـا    تواند درخواست قصاص با پرداخت نصف ديـه  دم زن مي مقرر كرده بود كه ولي

ي مرد از وضعيت بـه   اين رويكرد از آنجا كه  مانع سوءاستفاده. شددرخواست ديه را داشته با
زيـرا  ). 90:1381 زراعـت، ( نيز قرار گرفت دانان حقوقگرديد مورد تأييد  وجود آمده تلقي مي

ي زن، همسرش را بـه قتـل    در غير اين صورت چه بسا مردي با علم به وضعيت مالي خانواده
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اص از طرف اولياءدم زن، منوط به پرداخت ديه از سوي رساند و از آنجا كه اعمال حق قص مي
گرديد و از سوي ديگـر بـراي اخـذ     بود، عمالً حق قصاص غير قابل اجرا و منتفي مي آنان مي

توانست با اعالم عـدم رضـايت خـود مـانع      ديه از قاتل نيز رضايت وي شرط بود كه قاتل مي
واقع قتل فوق الذكر در عمل مشـمول  در . جدي براي پرداخت ديه از سوي خود ايجاد نمايد

  . گرديد ضمانت اجراي هيچ كدام از قصاص و ديه نمي
ي خـود   تغييـر عقيـده   1370در سـال  گـذار  قـانون ، پيش گفتهي  اهميت مسئلهبا وجود 

در . سـاخت  گر ا جلوه.م.ق 258ي  نسبت به ديدگاه غير مشهور فقهاي اماميه را در قالب ماده
دم حـق   هر گاه مردي زني را به قتل برساند ولـي «: ين مقرر كرده بودچن گذار قانوناين ماده 

تواند به مقدار ديه يـا   قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت، قاتل مي
تمايل مقنن به انطباق ديدگاه تقنينـي  رسد  مي به نظر .»كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد

ضرورت تحصيل رضايت  .ماميه سبب چنين تغييري شده باشدخود با رويكرد مشهور فقهاي ا
ضـروري   فقهـاي اماميـه مهـم و    ديدگاه مشهور به آن دليل از بيان گرديدكه  انچن قاتل نيز
تراضـي   ديل آن به ديه بايد بابت كه مجازات قتل عمدي همانا قصاص بوده و شود ميشمرده 
  ).278:1363 ، نجفي،239،4،ج1405 محقق حلي،( اولياء دم صورت پذيرد قاتل و

ي برخـي از مـرتكبين را فـراهم     ي سوءاسـتفاده  توانست زمينـه  اين رويكرد از آنجاكه مي
در  و 1392رسيد و خوشبختانه با رويكرد جديد مقـنن در سـال    نمايد قابل انتقاد به نظر مي

  .ا جديد بر طرف شده است.م.ق 360ي ماده
ر مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه د«: دارد ي مذكور، مقرر مي ماده

به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر 
 44ي  رويكردي كـه حتـي نسـبت بـه مـاده     . »در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است

تـر   ت، بهتـر و كامـل  ي قتل زن توسط مـرد داشـ   قانون حدود و قصاص كه انحصار به مسئله
مـالي جامعـه را   تي مجرمان اح تواند نظم عمومي جامعه را تأمين نموده و راه سوءاستفاده مي
  .اين طريق بسته نگاه دارد از

ي ديگري نيز  تبديل قصاص به ديه بدون رضايت قاتل به دليل تعذر اجراي قصاص، جلوه
ديـده بسـيار بـا     د حمايـت از بـزه  به همراه دارد كه بـا رويكـر   1392در قانون مجازات جديد 

ي سقوط قصاص به دليـل مـرگ قاتـل، دو     توضيح آن كه در زمينه. شود اهميت شناخته مي
باشـند كـه چـون     مشهور فقهـا بـر ايـن اعتقـاد مـي     . ديدگاه در نزد فقهاي اماميه وجود دارد

ه و باشد از اين رو با مرگ قاتل، قصاص و ديه سـاقط گرديـد   مجازات قتل عمدي قصاص مي
تنها استثناء آن مربوط به حالتي است كه مرتكب فرار نمـوده و تـا زمـان مـرگ وي امكـان      
دسترسي به وي نباشد كه در اين صورت ديه از اموال مرتكب و در صورت فقدان امـوال وي،  
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 المال پرداخـت خواهـد شـد    و يا بيت» االقرب فاالقرب«به ترتيب از خويشاوندان وي به نحو 

  ).272،1407 لنكراني،(
در مقابل اين ديدگاه، برخي از فقها با استناد به برخي از ادله از جمله برخي روايات و نيز 

بر اين اعتقاد بودند كه اگرچه با مرگ جاني، قصاص ) ال يبطل دم امريء مسلم(ي طلّ  قاعده
  ).127:1422 خويي،(باشد  آور مي گردد ليكن پرداخت ديه همچنان الزام ساقط مي

، تغييرات عملـي را  پيش گفتهقانون مجازات اسالمي جديد با الهام از ديدگاه غير مشهور 
ا .م.ق 260و  259ي  مـاده . در اين زمينه نسبت به قانون مجازات پيشين ايجاد كـرده اسـت  

دانست و از سـوي ديگـر،    پيشين، از يك سو فوت قاتل عمد را باعث سقوط قصاص و ديه مي
در  گـذار  قـانون ا جديـد  .م.در ق. را اختصاص به حالت فـرار داده بـود   تنها مورد پرداخت ديه

دسترسـي بـه    فـرار،  هرگاه درجنايت عمدي به علت مرگ يـا « مقرر كرده است 435ي  ماده
شود  مياموال مرتكب پرداخت  ديه جنايت از درخواست صاحب حق، با مرتكب ممكن نباشد،

از  ديـه را  ولي دم مي تواند خصوص قتل عمد، صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در در و
 ديـه از  نهـا آعـدم تمكـن    نهـا يـا  آعدم دسترسـي بـه    عاقله يا صورت نبود در عاقله بگيرد و

ي احقـاق بيشـتر حقـوق     تواند زمينه اين ديدگاه از آنجا كه مي. »شود ميالمال پرداخت  بيت
مـداري نيـز همسوباشـد، بسـيار      ديـده  ديده را فراهم نموده و با رويكردهاي امـروزين بـزه   بزه

  .ارزشمند تلقي شود
  

  

  ي قضايي توجه به دكترين حقوقي و رويه. 3
تواند به عـدالت قضـايي كمـك     از نكات مهم در امر تدوين قوانين سنجيده كه رعايت آن مي

هـا   و نيـز قضـات دادگـاه    دانـان  حقـوق هاي حقوقي  به ديدگاه گذار قانونشاياني نمايد، توجه 
، قالـب دكتـرين   دانـان  حقوقهاي حقوقي توسط  هايي كه يا در قالب انديشه ديدگاهباشد،  مي

در . گـردد  حقوقي به خود گرفته و يا در قالب آراء قضايي قضات در عمل متبلور و متجلّي مي
جديد به آنها توجـه كـافي نمـوده اشـاره      گذار قانوناين زمينه به چند مورد از مصاديقي كه 

  .گردد مي
  

  290ماده  2به لزوم علم به كشنده بودن عمل از سوي مرتكب در بند  توجه. 1.3
فقهي همواره قصـد قتـل    هاياوعنصر رواني قتل عمدي در حقوق كيفري ايران با تكيه بر فت

پـس از پيـروزي انقـالب    . تواند صريح و يا ضمني و تبعي باشـد  قصد قتلي كه مي. بوده است
در تحوالت مختلف ناظر بر قوانين كيفري همواره بـه معيارهـاي صـريح و     گذار قانوناسالمي 
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 1370ا .م.ق 206در مـاده  . ضمني قصد قتل در راستاي احراز قتل عمدي اشاره نموده است
به  همان ماده،» ب و ج«،به معيار قصد قتل صريح و در بندهاي » الف«در بند  گذار قانوننيز 

وجود قصـد قتـل،   » الف«توضيح آن كه در بند . اخته بودمعيار قصد قتل ضمني و تبعي پرد
، عمـل كشـنده نسـبت بـه وضـعيت      206ماده » ج«اً كشنده و در بند عمل نوع» ب«در بند 

در . ديده و آگاهي مرتكب نسبت به آن، به عنوان معيارهاي قتل عمدي معرفي شـده بـود   بزه
بوده آن اسـت كـه آيـا در     ناندا حقوقي مهمترين نكات حقوقي كه همواره مورد توجه  زمره
ـ آگـاهي مرتكـب     گذار قانونـ عليرغم عدم اشاره » ج«نيز به مانند بند  206ماده » ب«بند 

يا خير؟ اگرچه در پاسخ به اين سئوال رويكردهاي متفاوتي وجود داشت ليكن  باشد ميشرط 
دالت و انصـاف  در اين زمينه آن بود كه معيارهاي تقنيني بـا عـ   دانان حقوقي  ي همه دغدغه

را بـه معنـاي    گـذار  قـانون سـكوت   دانـان  حقـوق از ايـن رو برخـي از   . بيشتري همراه گـردد 
پوشي از لزوم اثبات علم به كشنده بودن عمل از سوي مرتكب قلمداد نكـرده و رعايـت    چشم

 گـذار  قانون، بيان دانان حقوقبرخي ديگر از ). 118:1385 صادقي،(الرعايه دانستند  آن را الزم
ا به معناي امكان اثبات خالف آن ندانسته و در اين زمينه معتقد بودند كه اصل بر آن است ر

كه مرتكب عالم به كشنده بودن عمل ارتكابي از سوي خود است مگر آنكه خـالف آن اثبـات   
نيز بودند كه اعتقاد به  دانان حقوقالبته برخي ديگر از ). 111:1386، مير محمدصادقي(شود 

بات چنين علم براي مرتكب داشته و مهمترين دليل خود را عدم نياز آن از سوي عدم نياز اث
  ). 55:1386 وند، سپه(نمودند  مقنن قلمداد مي

تغيير در بند ب ماده  سوي كلي مطالبه جامعه حقوقي در اين زمينه، سمت و درهرحال،
نقـد سياسـت   در  دانـان  حقـوق اي از بيان  چنين مطالبه .بوده است 1370ق م ا مصوب 206

 اي از پـاره  .بـوده اسـت   آشـكار  زمينـه تـدوين مـاده قـانوني مـذكور،      در گـذار  قانونكيفري 
مبناي فعل غالبا كشـنده جهـت تحقـق قتـل عمـدي را       قصد ضمني بر تكيه بر ،دانان حقوق

اندكه قصد قتل تنهـا بايـد از سـوي مـدعي      كيد ورزيدهأاين مطلب ت بر غيرمنطقي دانسته و
 مواردي كه دليلي بـر  فقدان قصد بياورد و در يا قاتل دليل بر ثابت گردد وعمدي بودن قتل 

به نفع مـتهم اقتضـا دارد تـا قتـل      تفسير ها و خون قاعده احتياط در قتل نباشد، وجود قصد
ارتكـاب   ،دانان حقوقبرخي از  از سوي ديگر ).59:1379 زراعت،(را منتفي دانسته شود  عمد

تكب را دليل وجود قصـد ضـمني نسـبت بـه حصـول نتيجـه       سوي مر كشنده از بيشترعمل 
 عمـل،  به اعتبـار كه  آنكه كشنده بودن كار اعم از اند  نمودهاين رابطه استدالل  در ندانسته و
بلكه قصد قتل يك واقعيت  باشد ميقتل ن به معناي وجود قصد يا موضع باشد لزوماً وسيله و

 را بـه اسـتناد كشـنده بـودن قهـري دانسـت      آن توان  ميو ن ذهني است كه بايد اثبات گردد
  ).78: 1386 نيا، آقايي(
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هـاي حقـوقي    در قانون مجازات اسالمي جديد با الهام از ديـدگاه  گذار قانونخوشبختانه  

مـاده  » ب«از يـك سـو در بنـد    . موجود، تغييرات مطلوبي را در اين زمينه ايجاد كرده اسـت 
هـر گـاه مرتكـب عمـداً     «: رر نموده است كهو در مقام تبيين معيارهاي قتل عمدي مق 290

گردد، هر چند قصد ارتكاب  كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي
آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بـوده كـه آن كـار نوعـاً موجـب آن      

هاي احتمـالي از   ءاستفادهو از سوي ديگر جهت جلوگيري از سو. »شود جنايت يا نظير آن مي
عدم آگاهي و توجه مرتكب » ب«در بند «: همان ماده مقرر نموده است كه 1ي  آن در تبصره

  .»بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود
سـازگارتر   قانون مجازات اسالمي جديد بـا مبـاني فقهـي نيـز     اعمال شده در البته تغيير

را لزوم آگاهي مرتكب بـه كشـنده    شرط تحقق عمد مواضع متعدد، اماميه درفقهاء  .باشد مي
صـورت علـم    كـه فقـط در  انـد   نمـوده دانسته و چنين بيـان   سوي خود بودن فعل ارتكابي از

مرتكب به كشنده بودن عمل خود است كه قصد انجام عمـل كشـنده بـه مثابـه قصـد قتـل       
برخي ديگر از فقهاء ضمن  ).4:2،ج1422ي،خوي؛  8:2،ج1363 نجفي،( تواند پذيرفته شود مي

كـه  انـد   نمودهلزوم وجود آگاهي مرتكب به كشنده بودن عمل خود، چنين استدالل  اشاره بر
 توانـد باشـد   واقع قصد مسبب مـي  قصد سبب تنها با همراهي علم به سببيت آن است كه در

م التفـات و آگـاهي   صورت عد از اين روست كه فقهاء اماميه در ).163:6ج:1423خوانساري،(
 تنهـا زمـاني تحقـق عمـل نوعـاً      قتل عمد را محقق ندانسـته و  مرتكب به عمل كشنده خود،

عمـل   دانند كه وي از ترتب جنايت بـر  شدن قتل ميكشنده را از سوي مرتكب باعث عمدي 
 طباطبـايي، ؛ 163:2،ج1422 خـويي، ( آگـاهي داشـته باشـد    خود به صـورت غالـب، علـم و   

  ).501:2،ج1409
  

  رويكردي جديد به دفاع مشروع. 2.3
ي جرايم و از جمله قتل به عنوان عامل  دفاع مشروع از ديرباز در حقوق كيفري ايران در همه

در مواد متعددي شرايط پـذيرش دفـاع مشـروع را بـه      گذار قانون. موجهه شناخته شده است
مـرتبط  هـا   آني از به شرايط حمله و برخها  آنعنوان عامل موجهه مطرح كرده كه برخي از 

ي شـرايط اصـلي    و نيز نامشروع بـودن در زمـره  الوقوع  ، قريبقطعي. باشد با شرايط دفاع مي
ي مهـم در   نكته. گرديده است ي شرايط دفاع محسوب مي حمله، و تناسب و ضرورت در زمره

اين زمينه آن است كه تا پيش از تصويب قانون مجازات جديد، مرتكب مدعي دفـاع مشـروع   
يا تمامي شرايط حملـه و دفـاع را از    .گرفت مي لحاظ قانوني مشمول يكي از دو حالت قراراز 

بـدون  لحاظ قانوني دارا بوده و در اين حالت مرتكب قتل شده است كه در نتيجـه عمـل وي   



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
  سال /    

 م، ماره
زتان 

، پاز و 
دوم

١٣٩٤  ،)
پی    )١٢ماره ایپ

196  

بود و يا اين كه برخي از شرايط حمله و يا شرايط دفـاع را نداشـته كـه در     وصف مجرمانه مي
در اين ميان وجود آراء صادره قضايي متعـدد  . كيفري را به همراه داشت اين حالت مسئوليت

حالـت جديـدي كـه بـر اسـاس آن الزم اسـت       . را متوجـه حالـت جديـدي نمـود     گذار قانون
بين كسي كه عليرغم نداشتن برخي از شرايط دفاع، اعمـالي را در جهـت دفـاع از     گذار قانون

، تفـاوت  مانه و عـدواني را از ابتـدا داشـته   ل ظالخود انجام داده، با كسي كه قصد ارتكاب عم
ويـژه در   هاي مختلفي به به همين دليل عليرغم اين كه برخي از محاكم در پرونده. قائل شود

اند، به استناد فقـدان كامـل    شده مورد زناني كه مدعي تعرض قرار گرفتن از سوي مردان مي
ي كشـور در مـواردي كـه برخـي از     اند، ديـوان عـال   شرايط دفاع مشروع حكم به قصاص داده

نمـود   شرايط دفاع وجود نداشـته، بـه جـاي حكـم بـه قصـاص، بـه ثبـوت ديـه اكتفـاء مـي           
  ).318: 1386 ميرمحمدصادقي،(

، هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين 22/8/1375مورخ  18براي مثال در رأي شماره 
ـ     استدالل دادگاه«: مقرر نموده است ه قصـاص نفـس موجـه    ها از جهـت محكوميـت مـتهم ب

باشد ولكـن   ي امر محقق نمي باشد زيرا هر چند كه شرايط كامل دفاع مشروع در پرونده نمي
جـويي نيمـه شـب مسـلح بـه       اي با توافق و تباني قبلي به قصد انتقام با توجه به اين كه عده
ي مجاور محل سكونت متهم هجـوم آورده و اقـدام بـه تخريـب مزرعـه       سالح ناريه به مزرعه

اند متهم را در حدي كـه مسـتوجب مجـازات قصـاص نفـس باشـد مسـئول         ذرت آنها نموده
  ).241:1392حسين كار خيران، (داند  نمي

، ديوان مقرر داشـته اسـت كـه بـا توجـه بـه        29/8/1375-20در رأي اصراري ديگري، 
ه سـ ) مرحوم فريدون مقتـول و بـرادرانش  (محتويات پرونده نظر به اين كه مقدمين به حمله 

اند و متهم در مقابل آنها تنهـا بـوده و در حـين نـزاع      نفر و مسلح به چوب و ميله آهني بوده
فرصت مراجعه به مأموران انتظامي را نداشته است لذا مسئوليت وي را در حد كيفر قصـاص  

  .داند به نفس موجه نمي
، اقـدام بـه   در قانون جديد با پذيرش محتواي اين نوع آراء قضايي گذار قانونخوشبختانه 

كـه مرتكـب در مقـام     هايي حالتاي در اين زمينه نمود و در اين رابطه  ي سنجيدهگذار قانون
تري دانسته و از اين  ي مجازات خفيف دفاع برخي از شرايط دفاع را فاقد بوده، وي را شايسته

چنانچه نفس دفاع صدق كند «: مقرر كرده است 92ا مصوب.م.ق 302ماده  2ي  رو در تبصره
ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديـه  

را در دفاع مشروع سه حالت تواند  اين رويكرد قانوني مي. گردد و مجازات تعزيري محكوم مي
  . ايجاد نمايد

نمايـد كـه    حالتي كه مرتكب با وجود شرايط حمله و دفاع اقدام به دفاع از خود مـي : الف
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  . اراي هيچ مسئوليت كيفري نخواهد بودد

جهـت اقـدام بـه قتـل      حالتي كه مرتكب فاقد تمامي شرايط دفاع و حمله بوده و بـي : ب
  . ديگري نموده كه شايسته كيفر قصاص خواهد بود

حالتي كه مرتكب داراي شرايط دفاع و در مقام دفاع بوده است ليكن به دليل آنكه از : ج
  .گردد محكوم به ضمانت اجراي مالي ديه مي مراتب دفاع تجاوز نموده

  
  ارائه تعاريف تقنيني از الفاظ و نهادهاي كيفري. 4

ي امتيازات و  تواند در زمره ي تعريف مورد نياز و ضروري از اصطالحات خاص حقوقي مي ارائه
بديهي است كه بـا ارائـه تعـاريف جـامع و     . ي سنجيده محسوب شودگذار قانونمحاسن يك 

. پذيرد از اين طريق به راحتي صورت مي گذار قانونمانع از اصطالحات و الفاظ، انتقال مقاصد 
در بسياري از موارد اقدام به ارائه تعريف تقنينـي   گذار قانوندر قانون مجازات اسالمي جديد، 

توان به ارائه تعريف و تبيين مصاديق مهدورالـدم از ديـدگاه    مي ترين آنها از مهم. نموده است
بيـان   226بر خالف قانون مجازات اسالمي پيشين كه به طور مـبهم در مـاده   . مقنن دانست

قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كـه مقتـول شـرعاً مسـتحق كشـتن      «: كرد كه مي
بنـد مجـزا مصـاديق مهدورالـدم را      4در  گـذار  قانون، 92قانون مصوب 302، در ماده »نباشد

و تأثير آن در خارج » اعتقاد به مهدورالدم«اقدامي كه با توجه به جايگاه . معلوم ساخته است
و بـه شـبه   ) در قانون مجازات اسالمي پيشـين (ساختن قتل از عمدي به در حكم شبه عمد 

  .بسيار حائز اهميت است) در قانون جديد(عمد 
هاي اثبات جنايـات، بـراي    نيز به عنوان يكي از راه گذار قانوني ارائه تعريف قسامه از سو
ا جديد قسامه را عبـارت  .م.ق 313در ماده  گذار قانوناز اين رو . اولين بار صورت گرفته است

از سوگندهايي دانسته است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، 
غير عمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفـاع از خـود   شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا 

، تنهـا بـه تبيـين مراحـل     گذار در قالب مواد قـانوني متعـدد   قانونپيش از اين . كند اقامه مي
اصطالح لوث نيز اگر چه قانون مجازات اسـالمي  . مختلف قسامه و آثار اثباتي آن پرداخته بود

ته بـود، در قـانون جديـد و در قالـب مـاده      به آن پرداخ 239پيشين به صورت گذرا در ماده 
لوث عبارت از وجود قرائن و امـاراتي  «: مقنن به تعريف آن پرداخته و مقرر نموده است 314

  .شود است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي
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  گيري نتيجه
هاي نسبي مهمي داشته  پيشرفت ،نسبت به قوانين جزايي پيشين 92ي قانون مجازات اسالم

. آيـد  به حسـاب مـي  ها  ي اين پيشرفت رفع خالهاي تقنيني در برخي از موارد در زمره .است
ها، نيازمند تـدوين مـواد قـانوني متعـددي      نآمختلف اوليا دم و مطالبات مختلف  هاي حالت

و كبيـر و   وجود اين حاالت بسته به صغير .بوده كه به بخش مهمي از آن عمل گرديده است
از اهميـت زيـادي    حاضر و غايب بودن آنان و نيز با توجه به نـوع انتخـاب واكـنش كيفـري،    

دم صغير  صراحت قانوني در مواردي به مانند گستره شمول اختيارات ولي .باشد ميبرخوردار 
جهت پرهيـز از  گذاري  قانونلوازم ترين  ضرورين وجود دارد، از ي آ كه اقوال متعددي درباره

تـه نيـز   عالوه بر اين بايد بر ايـن نك . باشد ميور آرا متفاوت در موضوعات يكسان و مشابه صد
هاي مختلف فقهي در زمينه موضوعات جزايي، پتانسـيل مهمـي    تاكيد كرد كه وجود ديدگاه

توانـد   تدوين مقررات جزايـي، بـه خـوبي مـي     است كه در صورت دقت كافي مقنن در هنگام
هـاي   ي حيطـه  در زمينـه . ي دادگاه ها بهره ببردت رفع مشكالت عملن در جهگذار از آ قانون

شـين،  بر خـالف قـانون مجـازات پي    92در قانون مجازات  گذار قانوناختيارات ولي دم صغير، 
. هاي فقهي را مورد پذيرش قرار داده اسـت  يكي از ديدگاه سكوت را كنار نهاده و به صراحت

اختيـارات  فقها  اماميه بوده  ليكن به دليل اعطاي  ديدگاهي كه اگرچه متعلق به غير مشهور
ايرادي كـه   .ي عدم اطاله رسيدگي را بهتر فراهم سازد تواند زمينه متناسب به ولي قهري، مي

 52و حذف ماده 1370ها پس از تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب در رويه قضايي دادگاه
تظـار جهـت كبيـر شـدن     بتني بر لزوم انها به نظريه م قانون حدود و قصاص و تمايل دادگاه

منـدي دقيـق و    اي از بهـره  گذار در اين زمينه نمونـه  قانوندر واقع اقدام . مدصغير به وجود آ
 هـا  دادگـاه  كـاربردي  و عملي مشكالت رفع جهت فقهي مختلف هاي ديدگاه ظرفيت از ظريف

  .قلمداد شود تواند مي
در موضـوعات   از صـدور اراء متفـاوت  پيشـگيري  تـوان   مـي مزيت ديگر صراحت قانون را 

به وجود اختالفات نظـري و عملـي در زمينـه    توان  ميدر اين زمينه . يكسان و مشابه دانست
ضمانت اجراي كيفري قانوني براي مباشر سقط جنين و نيز دستور دهنده به قتـل ديگـري،   

قانوني در  با وجود صراحت. اشاره كرد 1370در زمان حاكميت قانون مجازات اسالمي مصوب
اي در زمينه عدم وجود قصاص بـراي   ، ديگر شبهه1392زات اسالمي مصوب ماده قانون مجا

  .ي بعد از ولوج روح وجود نخواهد داشت بزه سقط جنين حتي براي دوره
ورود ضربه در دوران پس از ولوج روح در جنين را به شرط زنده  همان ماده، ةالبته تبصر

ليت حيات و وقوع مرگ به دليـل وقـوع همـان ضـربه را موجـب      بودن قاب متولد شدن و دارا
زيـرا از نظـر   . بيان تبصره را نبايد در تعارض با اصل ماده قلمـداد كـرد  . قصاص دانسته است
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ن خـارج از عنـوان   آحقوقي با تولد نوزاد و احراز قابليت ادامه حيات وي، وقوع مرگ پـس از  

در زمينه دستور بـه قتـل ديگـري نيـز      .فتسقط جنين و در ذيل عنوان قتل قرار خواهد گر
، به اختالفات حقوقي و قضايي در اين زمينه پايـان داد و  375 با حذف آن از مادهگذار  قانون
تواند به عنوان معاونت در قتل مورد تحليل حقوقي  ن پس دستور به قتل ديگري تنها مياز اي

  .   و قضايي قرارگيرد
تواند به عنوان يكي از معيارهاي مهم جهـت   يز ميمين نظم عمومي نأكيفيت حمايت و ت

هـاي   قانون مجازات جديـد در ايـن راسـتا گـام    . ارزيابي قوانين كيفري مورد توجه قرار گيرد
براي اولين بار در قوانين كيفري پس از پيـروزي انقـالب   كه  آننخست . ثري برداشته استؤم

در واقـع از ايـن پـس در    . ده اسـت ديدگان قتل حمايت  ش به صراحت از تمامي بزه اسالمي،
محدوده سرزميني قوانين جزايي ايران قتل هر انساني داراي ضـمانت اجـرا خواهـد بـود كـه      

البته نوع واكنش كيفري بسته . گرديد چنين صراحتي در قوانين جزايي پيشين مشاهده نمي
 مايـت از ليكن حداقل حبس تعزيري براي ح ،باشد ميبه وضعيت اعتقادي بزه ديده متفاوت 

 .تعيـين گرديـده اسـت    - انـد حتي براي كساني كه مهدورالدم بوده - ديدگان قتل تمامي بزه
ديـدگاني كـه جهـت اجـراي قصـاص نيازمنـد        در جهت حمايت از بزهگذار  قانونبر اين  عالوه

 ن بـه ديـه،  آنظـر از قصـاص و جهـت تبـديل     در صورت صـرف  پرداخت تفاضل ديه هستند،
ديـده   دهـد تـا حـداقل خـانواده بـزه      اين رويكرد اجازه مي .ندانسته استرضايت قاتل را نياز 

نيـز راه سوءاسـتفاده قـاتلي كـه از      موجبات اخذ ديه را از قاتل براي خـود فـراهم نماينـد و   
  .را مسدود نمايد باشد ميديده آگاه  وضعيت خانواده بزه

ق م  295م موضـوع بنـد ب   (در زمينه آگاهي مرتكب به كشـنده بـودن عمـل ارتكـابي     
رويكردي را انتخاب كرد كه اعتقـاد بـه    در ميان اقوال مختلف فقهي،گذار  قانوننيز  ) 1370ا

رويكردي كه براي نخستين بار در زمينه قتل . لزوم اين آگاهي جهت تحقق قتل عمدي دارد
بيـان  كـه   انچنين رويكردي از يك سـو چنـ   .به آن تمايل پيدا كرده استگذار  قانونعمدي 
انـد و از سـوي    آن اعتقـاد داشـته  داراي مباني فقهي بوده و بسياري از فقهاء اماميه به  گرديد
هـاي   ، بـه يكـي از خواسـته   1370ق م ا مصـوب    206با اصـالح بنـد ب م   گذار  قانونديگر 
شبيه اين تحول در زمينه دفاع مشـروع نيـز درقـاون    . ي عمل پوشانده است مهجا دانان حقوق

در اين زمينه تا كنون يا شرايط حمله و دفاع وجـود داشـته   . شود يممشاهده  مجازات جديد
مـد و يـا   آ عمل مدافع به صورت مباح و مجاز در مـي  كه بدليل موجه بودن اقدامات مرتكب،

در . گرفته است چنين شرايطي وجود نداشته كه عمل مدافع مشمول عناوين كيفري قرار مي
وجود شرايط دفاع قدري فراتر از نياز اقدام به دفـاع  گذار، هرگاه مدافع با  رويكرد جديد قانون

  .گردد مشمول پرداخت ديه مي از خود نمايد و مهاجم را به قتل برساند،
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در كنار تالش مقنن در جهت ارائـه تعـاريف از برخـي نهادهـا و      ،پيش گفتهبه مسائل  توجه
ت اسالمي جديد به مقررات قصاص نفس در قانون مجازااصالحات كيفري، كيفيت بهتري را 

قانون مجازات جديد، بـه معنـاي عـدم وجـود      تبيين رويكردهاي سنجيده در. بخشيده است
وجـود ايـن امتيـازات، جامعـه     . باشـد  هاي شكلي و ماهوي در مقررات ياد شده نمـي  نارسايي

هاي موجود در مقررات كيفري به شكل عـام و در ارتبـاط بـا     حقوقي را به رفع ساير نارسايي
  .سازد شكل خاص اميدوارتر ميقصاص به 
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