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بررسی فقهی ـ حقوقی قتل ناشی از بی پروایی شدید ،با تأملی بر رویه قضایی ایران
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چکیده
قتل ناشی از بیپروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با آگاهی و توجه به ایهکه اقهدا او نو ها
موجب قتل دیگری است ،ارتکاب مییابد .در این نوع قتل ،مرتکب قصد مستقیم جهایت بهر منههی هیه را
ندارد و حتی در برخی موارد از جمه تبصره ماده  292قانون منازات اسالمی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز
ندارد اما با این حال مل ارتکابی ب جهت هم ب وقوع نتین  ،مدی محسهوب مهیشهود .ایهن موعهوع در
ارتباط با قتل غیر مدی ناشی از تقصیر ،امکان تشخیص نوع قتل اتفاق افتاده را با مشکل مواج میکهد .این
تحقیق با هدف ارای ویژگیهای قتل مدی ناشی از بیپروایی شدید با اشاره ب روی قضایی ،ب بیهان مهوارد
تمایز این نوع قتل با قتل شب مدی ناشی از تقصیر ب روش توصیفی و تحهیهی پرداخته و به ایهن نتینه
دست یافت ک برای صدق هوان مدی برای مل ناشی از بیپروایهی شهدید ههم رفتهار ارتکهابی از احها
کشهده بودن و هم مرتکب از احا آگاهی و توج ب رفتار خهود بایهد دارای شهرایا خاصهی از جمهه نو ها
کشهده بودن رفتار و قابل پیش بیهی بودن نتین برای مرتکب باشد تا قتل مدی محسوب شود.
واژگان کلیدی :خطای جزایی ،نو ا کشهده بودن مل ،آگاهی ،توج  ،قصد
 .1دانشنوی دکتری حقوق کیفری و جر شهاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل،
اردبیل ،ایران( .نویسهده مسؤول)
 .2استادیار حقوق کیفری و جر شهاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران.
 .3استادیار فق و حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران.
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مقدمه
مطابق ماده 155قانون منازات اسالمی مصوب  1392برای تحقهق جهر مهدی قصهد مرتکهب در
ارتکاب رفتار منرمان از شرایا اصهی محسوب میشود .چون در صورتی ک مرتکب خواستار نتین
از مل خود نباشد موما جر ارتکابی در قااهب جهر غیر مهدی بررسهی میشهود .چراکه رفتهار
مرتکب در تمامی انواع جهایتها ا م از مد و غیر مد از مهظر رکن مهادی تفهاوتی نهدارد و وجه
تمایز آنها را باید در رکن معهوی جستنو کرد .مشکل اساسی در رکهن معههوی نیهز آن اسهت که
امری ذههی بوده و ب راحتی قابل احراز نیست و اگر مرتکب ب آن اقرار نهماید باید تهالش شهود تها
بر اساس قراین و شواهد و ا مال ارتکابی احراز شود .بهابراین جهت احراز جهایت مدی ،وجود قصد
منرمان شرط است مهتهی گاهی قصد صریح است(مانهد بهد ااف ماده  )29۲و گهاهی قصهد تبعهی
است(بهد ب ماده  29۲قانون منازات اسالمی) .اما در این میان وعهعیت قتهل ناشهی از بهیپروایهی
شدید ک بارت است از بیتوجهی شدید ب حیات انسان دیگر؛ متفاوت می باشد  .بیپروایهی یکهی
از جهوههای هصر معهوی است ک از یك سو در کهار مفاهیمی چون بی احتیهايی ،بهی مبها تی و
د ر ایت نظامات دواتی می تواند قرار گیرد و بهابراین موما باید غیر مدی تهقهی شهود چراکه
نتین حاصه خواست مستقیم مرتکب نبوده و از يرف دیگر ب هت تقصیر و بیاحتیايی شهدید و
فاحش و ب جهت قابل پیشبیهی بودن وقوع نتین زیانبار برای مرتکب و هیهرغم فقهدان سهوننیت
منرمان مستقیم ،قانونگذار در برخی موارد از جمه تبصره ماده  292قهانون منهازات اسهالمی در
گروه جرایم مدی قرار داده است .اما در نگاه اول ب نظر میرسد قانونگذار عابط خاصهی جههت
تمایز دو نوع قتل مذکور از بعد هصر معهوی ارای نداده است چهرا که مطهابق آنکه که در ادامه
خواهد آمد ،نتین حاصه در دو نوع قتل مذکور خواست مستقیم مرتکب نبوده است و همهین امهر
تشخیص ایهک مل ارتکابی در زمرهی قتل مدی یا غیر مدی می باشد را با مشکل مواج کهرده
است .در این نوشتار به دنبهال بررسهی ایهن موعهوع هسهتیم که در چه صهورتی قتهل ناشهی از
تقصیر(فاحش) مشمول جهایت مدی می شود و نیز با بررسی مواف های اساسی دو قتل از جمهه
با تبیین مفهو تقصیر جزایی و مل نو ا کشهده ب این پرسش پاسخ داده شهود آیها ههم به نو ها
کشهده بودن فعل ،بدون قصد فعل موجب تحقق مد در قتل می شود؟ آیا میتوان از مل فرد پی
ب قصد او برد؟ ایا می توان تصور کرد ک در موردی خاص داشتن اراده مساوی بها خواسهتن نتینه
منرمان است؟موعع فق جزایی و روی قضایی در ایهن خصهوص چگونه مهی باشهد .در پاسهخ به
پرسشهای فوق این فرعی ها مطرح می شود ک رکن رکین قتل موعوع بحث ،نو ا کشههده بهودن
مل و امکان پیش بیهی نتین احتماای از آن برای مرتکب است.در برخی موارد ،ههم مرتکهب به
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وقوع نتین از مل خود جایگزین قصد وی می شود و در واقع کاشف از قصد وی بر وقوع نتینه از
مل خود میشود.
با بررسی سوابق پژوهش ،تحقیقی ک ب يور دقیق این نوع قتل را مورد بررسی قرار داده باشهد
یافت نشد شاید هت آن جدیدااتصویب بودن قانون منازات اسالمی مصوب  1392باشد.
در این مقاا ابتدا قتل ناشی از بی پروایی شدید و قتل ناشی از تقصیر و شرایا تحقهق آنهها بها
مراجع ب متون قانونی و فقهی و با اشاره ای ب حقوق خارجی بررسی شده و سپس به مقایسه دو
قتل مذکور پرداخت شده و در نهایت روی قضایی در این خصوص بررسی شده است.
 .1قتل ناشی از بیپروایی شدید
باتوج ب ایهک حسب مواد  ، 29۲ ، 143تبصره ماده  292و ماده  3۲3قانون منازات اسالمی قتهل
ناشی از بیپروایی شدید جهایت مدی و ب تبع آن قتل مدی محسهوب میشهود بههابراین ابتهدا
ب صورت مختصر تعریف قتل مدی ناشی از بیپروایی شدید در قانون و فق بررسی شهده و سهپس
شرایا قتل موعوع مقاا بررسی شود.
 .1 .1قتل ناشی از بی پروایی شدید در قانون مجازات اسالمی
قانون منازات اسالمی در ماده  29۲بدون تعریف قتل مدی(همانهد قانونگذار در سهالهای  13۲5و
 1331موقع تصویب قانون منازات مربوي ) ب ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است.این روی ن فقها در
خصوص قتل بهک در مورد بسیاری از جرایم دنبال شده است.
حقوقدانان نیز تعاریف مختهفی از قتل مد ارائ نمودهاند ک هت آن د تعریف ایهن نهوع قتهل در
قانون است .هی ایحال یکی از حقوقدانان در تعریف قتل مدی گفته انهد «رفتهار بهدون منهوز قهانونی
مدی و آگاهان یك انسان ب نحوی ک مهتهی ب مرگ انسان دیگری شود( ».گهدوزیان.)283 :1393 ،
اصطالح قتل ناشی از بیپروایی شدید 1نیز در قانون ب کار برده نشده اسهت و ایهن بهارت جههت
تشخیص آن نوع قتل مدی است ک در آن مرتکب بدون ایهک مستقیما نتین حاصهه را بخواههد و
ن حتی در برخی موارد قصد ایراد فعل واقع شده را داشت باشد اما ب هت بی احتیايی فاحشی که
در اننا مهی مرتکب شده و اتفاقا نتین حاصه نیهز بهرایش قابهل پهیش بیههی بهوده و در واقهع تها
حدودی هم ب وقوع نتین از مل خود داشهت امها از آن احتهراز نکهرده و حسهب مهواد ،29۲ ،143

 .1در حقوق انگهستان برای تبیین بی احتیايی از واژه بی پروایی ( )recklessnessاستفاده می شود ک مشتمل بهر بهی پروایهی
ذههی و بی پروایی یهی است  .در قانون جزای نمون آمریکا قتل ناشی از بی پروایی در صورتی ک مبین بهی تفهاوتی شهدید به
ارزش حیات انسان باشد ،مد(قتل از نوع درج دو ) تهقی شده است (.مرادی و شهبازی)53-3۲ :1395 ،
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تبصره ماده  292و ماده  3۲3قانون منازات اسالمی ب هوان جهایت مدی شهاخت میشود ،به کهار
میرود تا با سایر انواع قتلهای مدی قابل تفکیك باشد 1.هر رفتاری ک موجد خطر نامتعارف صهدم
ب دیگران یا اموال آنها باشد ،ب يور کهی بیاحتیايی ادی گفت میشهود ،یعههی نهو ی تقصهیر که
معمو ً مبهای مسئوایت مدنی و گاهی اوقات مسئوایت کیفری است .رفتاری ک ن فقا موجب خطهر
نامتعارف ،بهک خطر بزرگی را سبب میشود (چیزی بیشتر از صرف خطر نامتعهارف) را مهیتهوان بهی
احتیايی فاحش نامید و الوه براین ،اگر کسی ک چهین خطری را ایناد میکهد ب آن نیز آگاه باشهد،
رفتار او را میتوان «بی پروایی» نا گذارد( .جانیپور اسکهکی و وهابی توچائی )8۲ :1391 ،بهر اسهاس
تعاریف فوق بی پروایی شدید مشتمل بر پذیرش هشیاران یك خطر غیرموجه اسهت .امها فهردی که
اشتباه صادقان ای مرتکب شده و تصور میکهد خطری وجود ندارد یا میتواند از پهس خطهر بیایهد ،در
صورت اننا آن مل بیپروای شدید محسوب نمیشود.
وقتی ک کسی با تفهگ خود ب پهنره کهب ظاهراً متروکی در یهك شههر معهدنی خهاای از سهکه
شهیك میکهد ،و موردی ک کسی با همان سالح ب پهنره خان ای در شههر که به خهوبی نگههداری
میشود تیراندازی نماید و در هر دو مورد ،شخصی در اتاقی که به آن شههیك شهده سهکونت داشهت
باشد .در خصوص کهب متروک ،مل ارتکابی نمیتواند قتل مدی باشد ،در حاای ک در مهورد مههزل
مسکونی ،اگر کسی ک در آننا سکونت دارد کشت شود ،مل ارتکابی میتواند قتل مدی به حسهاب
آید .هر چهد ک مرتکب ن قصد کشتن فردی را داشت و ن قصد تیراندازی (قصد فعل) ب او را داشهت
اما ب جهت قابل پیشبیهی بودن وجود انسان در آن محل و کشهده بودن مل (تیراندازی) به جههت
هم ب وقوع نتین چهین مهی بیپروایی شدید محسوب شده و در قااب قتل مهدی قابهل پیگیهری
میباشد( .افیو )3۲ :1383 ،این موعوع نشان میدهد ک آنکه مههم اسهت و مهتهم بایهد درک کههد،
درج خطر با توج ب شرایا و اوعاع و احواای است ک آگاه ب آن است.
 .2 .1قتل ناشی از بی پروایی شدید در فقه جزایی
اکثر فقها نیز قتل مد موجب قصاص را چهین تعریف کردهاند«هو ازهاق ااههفس اامعصهوم اامکافئه
مدا و دوانا» (محقق حهی )194 :15۲8 ،قتل مد موجب قصاص بارت است از خارج کردن نفهس

 .1این بیپروایی آگاهان در حقوق سایر کشورهای جهان از جمه آمریکها نیهز پذیرفت شهده اسهت ،ب گونه ای که اگهر
مرتکب رفتاری ک موجب خطر بسیار بزرگی است را اننا داده و الوه بهر ایهن به وجهود آن نیهز آگهاه باشهد ،مهدی
محسوب شده است .این رویکرد در قانون جزای نمون آمریکا ک ب موجب آن قتل ناشی از بیپروایی تهها تحت شهرایطی
ک مبین بیتفاوتی شدید ب ارزش حیات انسان باشد ،مد تهقی شده است (واین آر  (114 :1383 ،امها توجه به ایهن
نکت عروری است ک هم در حقوق ُرفی و هم در حقوق رومی -ژرمههی اگرچه قتهل از روی بیپروایهی آگاهانه قتهل
مدی است ،وای این نوع قتل از درج دو محسوب شده و از منازات کمتری برخوردار است.
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معصو و همتا از روی مد و ستم .فقها معمو در تعریف خود نظر ب شهرایا قصهاص داشهت اند و در
واقع در بررسی قتل مد ب جهایتی توج نمودهاند ک موجب قصاص است نه مطههق قتهل و مهدی
بودن از ارکان این جر است بهابراین بهظر غااب فقههان اگهر قتهل از روی مهد نباشهد قتهل مسهتحق
قصاص نیست1.
فقهای امامی موما در جایی ک رکن روانی قتل مد نباشد آن را غیر مد تهقی کردهانهد بهدون
ایهک ب تقصیر شدید یا غیر شدید و مصادیق آنها توج کههد( .صادقی ،پیشهین )122 :امها بها بررسهی
برخی نظری های فقها در خصوص بکارگیری مل نو ا کشهده ب نظر میرسد ک برخی فقها نیز قائهل
ب مدی بودن فعل ارتکابی هیرغم فقدان قصد مستقیم مرتکب بوده اند.زیرا جانی بر مالزم فعهل بها
قتل آگاهی داشت و این توج و ااتفات را بیانگر وجود قصهد عهمهی ،غیرمسهتقیم و تبعهی قتهل ذکهر
کردهاند.
در اقوال فقیهان اسالمی معیار تفکیك انواع جهایات از یکدیگر متوج نو یهت آ ت و فعهل نبهوده
بهک از نظر آنها مل ارتکابی باید ب روشهی کاشف از قصد قتل باشد .زیرا آات قتاا ک یك امر مهادی
است نمیتواند در تحقق مد ک یك امر ذههی است موثر واقع شهود ،بهکه تههها کاشهف از آن تهقهی
میگردد2.
اما خمیهی (ره) در بارتشان این صورت را هم از صور مد قرار دادند .اگر با فعهی که غاابها کشههده
است بدون ایهک قصد قتل داشت باشد کسی را بکشد؛ مصداق مد است( .3موسوی خمیههی:1334 ،
)4۲8
صاحب جواهر نیز بعد از نقل قول محقق در خصوص ایهک «یتحقق ااعمد بقصد اابااغ ااعاقل ااهی
اافعل [قصد اای ااقتل]بما یقتل غاابا» اعاف میکهد «بل و بقصده ااضرب» میفرماید یك مورد دیگهر

 .1در فق اهل سهت ب جز جهاب مااك سایر هما (شافعی ،احمد و ابوحهیف ) بر این باورند ک زم مدی بودن قتهل،
کشهده بودن رفتار است.در غیر این صورت حتی اگر ثابت شود قاتل با قصد قتل مرتکب مههی شهده که نو ها کشههده
نبوده وای مال مهنر ب مرگ قربانی شده باشد ،قتل ارتکابی مدی ب شمار نخواهد بود ابوحهیف از این هم فراتر رفته
و زم تحقق قتل مد را الوه بر قصد قتل و ارتکاب مهی نو ا کشههده از سهوی قاتهل ،اسهتفاده از آاتهی تیهز که از
وسیه ای استفاده کرده در بدن قربانی فرو رود دانست است .دیدگاه دیگری ک ب ابوحهیف نسبت داده شهده ایهن اسهت
ک قتل در صورتی مدی ب شمار خواهد آمد ک آات قتاا از جهس آهن باشد ،گرچ تیز و برنهده نباشهد .اابته دیگهر
فهزات دیگر نیز از این جهت در حکم آهن خواههد بود( .قپانکی .)113 :1381 ،اما از نظر مااك معتقد اسهت ههر کهاری
ک فا ل مدا و دوانا هی دیگری اننا داده و مهنر ب مرگ او شهود قتهل مهدی محسهوب مهی شهود.گرچ مهل
کشهده نبوده و فا ل نیز قصد قتل نداشت باشد (.وده )23، 15۲4
 .2ن ااعمد یتحقق بقصد ااقتل اغ و رفا من غیر ااهظر اای اآلا (يبايبایی.)4۲۲ :15۲5 ،
« .3یتحقق ااعمد محضا بقصد ااقتل بما یقتل واو نادراً و بقصد فعل یقتل ب غاابا و ان امیقصد ااقتل»
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هم ک قتل مد است آننایی ک قصد عرب دارد یعهی نمیخواهد بکشد اما به فعهل کشههده و آاهت
قتاا عرب اننا میشود).1
مرحو صاحب جواهر در مقا تبیین مسأا اظهار داشت ک قصد اننا فعل کشههده مانههد قصهد
قتل میباشد2 .ما نمیپذیریم بگوید من قصد قتل نداشتم زیرا قصد فعل نو ا کشهده با قصهد مسهتقیم
برای قتل تفاوت ندارد3.
آقای خویی نیز بیان نموده ک قصد اننا فعهی با ااتفات ب ترتب رفهی قتهل از قصهد قتهل جهدا
نیست( .خوئی5)5 :1522 ،
شیخ يوسی در نهای پس از بیان عابط اول قتل مدی یعهی اننا مل با قصهد قتهل در بیهان
عابط دو قتل مدی میگوید اگر مل مرتکب از ا ماای باشهد که ادتها به سههب حیهات مهنهر
میشود4.در بیان این فقی بزرگ برای بیان عابط دو سخهی از آات قتاا که از مصهادیق فعهل نو ها
کشهده میباشد ب میان نمیآید و صراحتا بارت «فعه » را ب کار بردهاند( .توکهیپور)1۲ :1394 ،
نویسهده کتاب مفتاح ااکرام عمن تصریح بر ازو آگاهی قاتل بر کشهده بودن فعل خهویش ،تهقهی
مد در قتل با وجود قصد فعل غاابا کشهده را چهین تعهیل می کهد ک قصد سبب با هم به سهببیت
آن در واقع قصد مسبب است( .حسیهی امهی 1519 ،ه ق )123 :ب بیان دیگر قصد فعل با آگاهی بهر
سببیت آن از برای وقوع جهایت خود نو ی قصد جهایت خواههد بهود .بهاوجود ایهن شههید ثهانی قتهل
بوسیه آات قتاا و بدون قصد نتین را در «حکم مد» قهمداد کرده است( .حسیهی امهی)123 :
همان يوری ک مالحظ می شود در فقه امامیه امکهان توجه مهد به مهل کسهی که از روی
بیپروایی مل نو ا کشهدهای را اننا دهد ب شرط هم مرتکب به کشههده بهودن مههش ممکهن
میباشد.
 .2شرایط تحقق قتل ناشی از بیپروایی شدید
در این بهد با دو شرط اساسی مواج هستیم ک در صورت فقدان هر یك از دو شرط مذکور امکهان
احتساب مل اننا شده ب هوان قتل مدی مهتفی خواهد شد ک یکی مربوط ب مل ارتکابی و
دیگری مربوط ب مرتکب می باشد ک ب تفکیك توعیح داده میشود.

1. http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/moghtadaei/feqh/88/880816/

 « .2ن ااقصد اای اافعل اامزبور کااقصد اای ااقتل»
 .3همان
« .5و ذاك ن قصد اافعل مع ا اتفات اای ترتب ااقتل هی ادتا یهفك ن قصد ااقتل تبعاً»
...« .4او یکون فعه مما قد جرت ااعاده بحصول ااموت هده»...
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 .1 .2شرایط مربوط به عمل ارتکابی
در این بخش شرایا مل ارتکابی جهت مدی محسوب شدن قتل در دو قسمت بررسی میشود.
 .1 .1 .2انجام ارادی رفتار منتهی به قتل
اراده ازاحا اغوی بارت است از خواسهتن ،يههب کهردن ،قصهد و آهههگ و هز اسهت (جعفهری
اهگرودی .)25 :1383 ،اراده اننا رفتار ب هوان مهمترین و مبهاییترین هصر معهوی قتل مهدی
محسوب میشود .صرف اننا رفتار نو ا کشهده ( ا م از فعل یا ترک مل ) کافی نیست بهکه بایهد
ا راده اننا رفتار نو ا کشهده نیز وجود داشت باشد در صورت فقدان اراده اننا فعل مهل ارتکهابی
خطای محض خواهد بود.اما اگر خطای خود شخص موجب رفتار غیرارادی و یا صدم حاصه شهده
باشد،هر چهد رفتار شخص ممکن است در زمانی ک موجب صدم شده است مال غیر ارادی بهوده
باشد ،وای اگر وی ب خاير تقصیر خودش ب آن وععیت دچار شده است مسهئول شههاخت خواههد
شد( .کالرکسون)84 :1394،
بهابراین در قتل مدی ناشی از بی پروایی شدید مرتکب باید با اختیار و اراده اوای خهود اقهدا
ب اننا فعل نو ا کشهده نموده و یا فعهی ک وظیف اش اننا آن فعل بوده را تهرک کههد و در آن
صورت اقدا در قااب قتل مدی در صورت وجود سایر شرایا قابل بررسی خواهد بود در غیهر ایهن
صورت مل وی ممکن است در قااب قتل غیر مدی شهاخت شود.ب هوان مثهال در تیرانهدازی به
سمت پرنده ک ب جهت خطا در نشان گیری تیر با فهردی که بها فاصهه چههدین متهری ایسهتاده
برخورد کهد و فرد کشت شود مل خطای محض محسهوب میشهود یها رانههده ای که به جههت
خوابآاودگی زیاد در دل شب با دست زاداران برخورد میکهد مل وی را نمی توان قتهل مهدی
ناشی از بی پروایی شدید دانست چون در احظ تصادف اراده ز را برای کهترل وسهیه به جههت
اجبار درونی(خواب آاودگی) نداشت است.هر چهد مل نو ا کشهده است اما چون مرتکب اختیهاری
در احظ ارتکاب مل نداشت و در واقع قصد اننا فعل نو ا کشهده نداشت (پوربافرانی)43: 1384،
ب همین جهت قتل اتفاق افتاده غیر مدی خواهد بود .امها وقتهی فهرد تیرانهداز در ههگها شههیك
متوج خطر اصابت تیر ب سایرین می باشد اما باوجود این بی احتیايی کرده و تیرانهدازی میکههد
در این صورت فعل نو ا کشهده او هی فردی ک تیر اصابت کرده اسهت بها اراده و اختیهار مرتکهب
بوده و وی نمیتواند ب جهت فقدان قصد مستقیم خود جهت شهیك ب فرد مهد ی خطهایی بهودن
قتل شود.
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 .2 .1 .2نوعا کشنده بودن رفتار ارتکابی
اصطالح رفتار نو ا کشهده ک جایگزین سون نیت خاص( مد در نتین یا قصد نتینه ) شهده اسهت در
واقع جزیی از رکن مادی جر اسهت که به نهو ی میتهوان گفهت قانونگهذار آن را جهایگزین رکهن
معهوی(قصد نتین ) نموده است.یا ب بارت دیگر وجود سونیت را از آن استهباط میکهد.
مهظور از کشهده بودن نو ی آن است ک ترکیب رفتار ،موعع ،وسیه  ،وععیت و امثال آنها نسهبت
ب یك انسان متعارف کشههده باشهد و انسهان متعهارف در ایهن بههد کسهی اسهت که واجهد اوصهاف
بهوغ،سالمتی و توانمهدی و پیر ههم نباشهد( .آقهایینیها ،پیشهین.)9۲ :بههابراین مهظهور از قتااه بهودن
خصوصیت نوع فعل است و ن نوع آات(صادقی )114 :1382 ،هر مهی ک ب قصد ایراد صدم شهدید
جسمانی اننا میشود ازوما کشهده نیست ،مثل ایهک کسی دسهت دیگهری را بشهکهد ،بهدون ایهکه
قصد کشتن او را داشت باشد در صورت مردن قربانی از این مل فعهل مرتکهب قتهل مهدی نیسهت
چون شکستن دست نو ا کشهده نیست 1.در یکی از آران دیوان اای کشور اظهار شده...« 2با توجه به
کیفیت خاص پرونده و اظهارات و اقرار صریح متهم در کهی مراحل تحقیق و دادرسی دایر بر ایهکه بها
اگد ب سیه متوفی زده و با سر ب زمین خورده است و فوت نموده و قصد کشهتن نداشهت و ایهن که
زدن هر اگدی ب سیه متوفی نو ا کشهده نمیباشد و این که محهرز نیسهت که مهتهم از بیمهاری و
ناتوانی متوفی هم آگاهی داشت است یا خیر ،اذا قتل مورد بحث شب مدی ب نظر می رسهد و مهورد
از مصادیق قتل مدی خارج است( ».حسیهی )154 :1382 ،مطابق رای وحدت روی شهماره - 5338
 1333/9/3دیوان اای کشهور مقصهود از کهمه آاهت مهذکور در مهاده  131قهانون منهازات مهومی
وسیه ای است ک مرتکب ب کار برده و ب مرگ مهتهی شده باشد و ا م است از اینکه وسهیه مزبهور
معمو ً کشهده باشد و یا آنک از جهت حساس بودن موعع اصابت ب مرگ منهی هی مهتهی گردد و
محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور ب موردی ک آات رفاً قتاا شهاخت شود موافق با مهظور ماده
مزبور نیست.
و حال پرسش این است ک ایا کشهده بودن مل باید براسهاس هرف کشههده محسهوب شهود یها
نیازی ب تشخیص رف نیست و همین ک شخص ب این خطر آگاه باشد و در ین حهال مبهادرت به
اقدا کهد ،او بیپروا میباشد؟ بسیاری از همای حقوق بر آنهد ک مالک و معیار تشخیص بیاحتیهايی
قضاوت رف است« .آنک باید تشخیص داده شود این است ک آیا مل واقهع شهده در زمهان و مکهان
معین و تحت شرایا خاص رفاً قابل پیشبیهی بوده است و آیا یك نفر شخص مآل اندیش و محتهاط
متوسا ااحال (ن خیهی باهوش و ن خیهی کم هوش) مطابق رف زمان و مکان میتوانست اسهت ،آن
 .1بر اساس حقوق انگهستان در مورد مذکور مرتکب قاتل مدی محسوب میشود زیرا قصد ایراد صدم شدید جسهمانی
را داشت است( .میرمحمدصادقی)1۲3 :139۲،
 .2رای شماره  – 133۲/8/18-534شعب  13دیوان اای کشور
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را پیشبیهی کهد یا ن و آیا رفاً وقوع نتینة منرمان ب میزانی محتمل بوده ک احتراز از آن عهرورت
داشت است یا ن ؟ ( .»...پاد )183 :1342 ،برخی دیگر از حقوقدانان نیز اظهار داشت اند ک شهاسهایی
مصادیق و کشهده بودن رفتار ارتکابی خاص زمانی که بحهث حساسهیت محهل اصهابت و ویژگیههای
آسیب وارده مطرح است با رف خاص و کارشهاسان است.ایکن تعیهین مصهادیق رفتهار نو ها کشههده
برای افراد متعارف و مفروض انگاشتن آگاهی مرد نسبت ب آن با رف ا است(.ننفی توانا و قربانی،
)39
قانون منازات اسالمی در مواد مربوي ب ویژه در تبصره ماده  292ههم از عهابط یههی اسهتفاده
کرده و هم از عابط شخصی ب این صورت ک در خصوص تشخیص کشهده بودن مل مالک را رف
قرار داده و از عابط یهی استفاده کرده و در خصوص تشخیص ایهک مرتکب ب نو ها کشههده بهودن
مل خود آگاه بوده است یا خیر با پیشبیهی شرط آگاهی و توج مرتکب به کشههده بهودن مهل از
معیار شخصی استفاده کرده است .هر چهد ک در راستای ارزیابی نو ا کشهده بودن رفتهار ارتکهابی به
ا تبار حساسیت موعع یا اغهب شهاخت شده است ،نظیر شهیك یا عرب با چاقو ب قهب یا ایهک اغههب
شهاخت شده نیست مثل عرب چاقو ب کشاا ران .تفکیك این دو قسم با هرف اسهت .در حااهت اول
اصل بر هم و آگاهی و توج مرتکب است و باید اد ای د آگاهی از سهوی او به اثبهات برسهد.اما در
حاات دو اصل بر د هم و آگاهی مرتکب است.
در مقا جمعبهدی این بحث میتوان گفت تعیین رفتهار نو ها کشههده امهری ترکیبی(پزشهکی –
رفی) بوده و تصمیمگیر نهایی با احا شرایا مقها قضهایی اسهت که نیهاز به تحقیقهات قضهایی و
شهاخت اوعاع پیرامونی حادث و کهشها و واکهشهای زمان حادث و نوع صهدمات وارده و نیهز محهل
اصابت صدمات دارد .و پزشکی قانونی در پاسخ استعال در نهایهت مهی توانهد بگویهد که در ایهن نهوع
آسیب یا اسیبها در این ناحی از بدن از نظر پزشکی و همی انتظار مهیرود که با هث مهرگ شهود و
قاعی تهها در موارد رفع ابها در خصوص حساسیت موعع آسیب ،اوصاف صدمات وارده و ههت تامه
فوت استعال نماید( .ننفی توانا وقربانی  )39،و رف با احا شرایا فعههی ( مهل ارتکهابی و وعهعیت
روانی مرتکب از احا هم و ايالع از نو ا کشهده بودن مل) نقش مهم و تعیین کهههدهای در تبیهین
مصادیق خواهد داشت ک تشخیص نهایی و در واقع اسهتخراج حکهم رفهی آن نیهز بهر ههده قاعهی
خواهد بود.
 .2 .2شرایط مربوط به مرتکب
همانيوری ک گفت شد برای تحقق جر مدی قصد مرتکب جهت تحقهق نتینه از شهرایا اصههی
محسوب میشود .در نتین یکی از ارکان تحقق قتل مدی ناشی از بهی پروایهی شهدید به وعهعیت
خاص مرتکب مربوط میشود ک در ذیل ب آن پرداخت میشود.
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 .1 .2 .2نادیده گرفتن یا پذیرش خطر ناموجه
دربهد «ب» ماده  29۲قانون منازات اسالمی مصوب  1392قانونگذار ب درستی هم ب نو اً کشهده
بودن را ز دانست است 1امری ک در بهد «پ» همان ماده ب صورتی دیگر تکرار شده است2.
با توج ب متن بهد ب مشخص میگردد ک کهم «قصد» در بارات «هرچهد قصهد ارتکهاب آن
جهایت و نظیر آن را نداشت باشد» در ماده مزبور ب معهای خواست تحقق مرگ ب کار رفته اسهت؛
یعهی درصورتیک مرتکب خواهان تحقق مرگ نباشد ،اما آگاه باشهد که رفتهار او ب صهورت نهو ی
مهنر ب مرگ میگردد ،بهابراین خطر مورد نظر ،ن فقا بایستی در درجه بسهیار بها باشهد بهکه
متهم با توج ب آگاهی های خود از خطر و تواناییهای خود آن را درک کهد اما احتهراز نکههد و در
این شرایا ،قبول چهین خطری باید برای او ناموج باشهد و به تعبیهر مهاده  155قهانون منهازات
اسالمی هم ب وقوع نتین داشت باشد .اگر او در خیابانهای پر ازدحا ب سهر ت برانهد و به ایهن
يریق سایر رانهدگان و ابرین را ب مخايره اندازد و قصدش از این کار تعنیل در رساندن سرنشین
اتومبیل ب بیمارستان برای اننا یك مل جراحی فوری باشد ،اگر فکر میکرده ک میتواند بهدون
صدم جدی ب دیگران از خیابان بور کهد ،نمیتوان او را محکو ب قتل مدی نمود ،در حاایکه
اگر همین رفتار با هم او ب احتمهال زیهاد وقهوع حادثه باشهد جهایهت ارتکهابی مهدی محسهوب
میشود.اجزای هم ب وقوع نتین از دو رکن تشهکیل میشهود که یکهی آگهاهی و دیگهری توجه
میباشد ک در زیر ب آنها پرداخت میشود .شعب سیزدهم دیهوان هاای کشهور در دادنامه شهماره
 9309970907300045در مقابل دفا یات متهم در خصهوص هد قصهد کشهتن فهرد خاصهی در
خصوص تیراندازی خود ب مهزل مسکونی اظهار داشت  :در خصوص قتل موعوع دادنام  ...ب فرض
اینک منهی هی مستقیماً مورد هدف و اصابت گهوا متهم قرار نگرفته باشهد ،او ً :تیرانهدازیهای
پیاپی با سالح جهگی غیرمناز در محل مسکونی همراه با سوننیت را نمیتوان از مصادیق تبصهره 3
ماده  294قانون (سابق منازات اسالمی) مورد استهاد دو ضو اقهیت دادگاه کیفهری اسهتان و یها از
مصادیق ماده  313قانون منازات اسالمی مصوب سال 133۲شمسهی دانسهت .ثانیهاً :بها هایهت به

 .1بهد «ب» ماده  29۲قانون منازات اسالمی «هرگاه مرتکب ،مداً کاری اننا دهد ک نو اً موجب جهایت واقعشده یها
نظیر آن میگردد ،هرچهد قصد ارتکاب آن جهایت و نظیر آن را نداشت باشد ،وای آگاه و متوج بهوده که آن کهار نو هاً
موجب آن جهایت یا نظیر آن میشود».
« .2هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جهایت را نداشت و کاری را هم ک اننا داده است ،نسبت ب افراد متعارف نو هاً موجهب
جهایت واقعشده ،نمیشود .اکن در خصوص منهی هی  ،ب هت بیماری ،ععف ،پیری یا هر وععیت دیگر و یا به ههت
وععیت خاص مکانی یا زمانی نو اً موجب آن جهایت میشود ،مشروط بر آنک مرتکب ب وععیت نامتعارف منهی هیه
یا وععیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوج باشد»
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تبصره ماده  292قهانون منهازات اسهالمی مصهوب  1392/۲2 /۲1موعهوع خطهای محهض نیهز در
مانحنفی مهتفی است چ اینک مرتکب تیراندازی در اماکن مسهکونی و آن ههم ب صهورت مکهرر
يبعهاً ایهن آگهاهی را دارد که اقهدا او امکهان وقهوع جهایهت را خواههد داشهت ،بههابراین دادنامه
تندیدنظرخواست مبهی بر محکومیت آقای ج.ااف .ب قصاص نفس ب جهر قتهل مرحهو ااهف.ش.
مطابق قانون و د یل موجود در پرونده صادر شده1»...
 .2 .2 .2آگاهی مرتکب از کشنده بودن عمل
آگاهی ب معهای هم ذاتی یا حصوای نسبت ب مهی است ک نو ا یا شخصا یها بها احها اوعهاع و
احوال حاکم بر آن موجب قتل می شود(.کالنتری ،رعایی و مصهحی  )3 :1393به بهارت سهادهتر
مهظور از آگاهی مرتکب هم او ب نو ا کشهده بودن مل ارتکابی است ب هوان مثال رانهده ای که
با سر ت زیاد حرکت می کهد بداند ک يرز رانهدگی او موما خطرناک محسهوب میشهود و رفها
مهنر ب صدمات شدید میشود.یعهی هم ب نو ا کشهده بودن مهل خهود داشهت باشهد .بههابراین
هصر روانی فا ل در قتلهای نو اً کشهده قصد کشتن نیست ،بهکه آگهاهی و متوجه بهودن فا هل
نسبت ب نو اً کشهده بودن رفتار خود است2.
 .3 .2 .2توجه مرتکب به کشنده بودن عمل
مهظور از توج انصراف ذهن انسانی در یك زمان و مکان مشخص ب امری است که میتوانهد روی
نتین یعهی حصول یا د حصول آگهاهی نسهبت به آن موعهوع را در برداشهت باشهد( .کالنتهری
رعایی و مصهحی )8 :1393 ،ب بارت سادهتر مهظور از توج مرتکب ب نو ا کشههده بهودن مهل
این است ک در احظ ارتکاب مل مهتفت باشد ک مهی که اننها میدههد خطرنهاک محسهوب
می شود ب بارت دیگر حواسش باشد ک رفتارش رفا کشهده محسوب میشود.و از کشههده بهودن
مل خود غافل نشود .انسان غافل هم دارد اما در احظ ارتکاب مل نو ا کشهده خود توج نهدارد
ب نحوی ک اگر ب او تذکر داده شود یادش میآید(.قیاسهی و داوری  )313 :1394به هوان مثهال
فردی در یك درگیری چوبی را ب دیگری میزند و ب جهت شهوغی پیش آمده چوب ب سهر يهرف
مقابل اصابت می کهد در ایهنا ممکن است عارب آگاه باشد ک این عرب کشههده اسهت امها موقهع
1. http://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3700

 .2در واقع قانونگذار سازوکاری پیشبیهی کرده است ک اگر فرد بگوید مهن نمیدانسهتم که ایهن چهوب او را میکشهد،
بتواند آن را ثابت کهد. http://rayanlaw.com/types-of-murder/
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نواختن عرب ب جهت شهوغی زیاد متوج نبوده ک چوب ب کهدا قسهمت بهدن مضهروب اصهابت
می کهد.اذا توج ناظر بر مرتکب در زمان و مکان معین نسبت ب امری مهی باشهد و وجهود آگهاهی
دایل بر توج نیست و توج نیز دایل بر وجود آگاهی نیست( .کالنتری ،رعهایی و مصههحی :1393
 )8حال چرا قانون گذار رکن توج را اعاف کرده است؟ چون بین آگاه بودن و متوج بهودن تفهاوت
وجود دارد ،آگاه باشد یعهی ب يور کهی بداند ادتا رفتار کشهده است اما توجه مربهوط به قضهیة
کهی نیست بهک مربوط ب قضیة جزئی است یعهی در هر مورد خاص پرونده حین ارتکاب جر به
آگاهی قبهی توج داشت باشد ک آیا این موعوع از مصادیق این کهی است .یعهی حواسش باشد ک
این مل او از موارد نو ا کشهده بودن میباشد.
بهابراین مسئوایت کیفری ناشی از بهیپروایهی شهدید از ترکیهب دو امهل یها دو شهرط اینهاد
میشود .یکی از شرایا مربوط ب مل مرتکب میباشد ب يوری ک مل ارتکابی باید نو ا کشههده
باشد .شرط دیگر نیز ک همان معیار شخصی است و مربوط ب توج و آگاهی مرتکب و احاي او بهر
شرایا و ب بارت دیگر هم ب وجود خطر فاحش و احتمال زیاد تحقق نتین مهیباشهد .در واقهع
در مرحه ثبوت قتل ناشی از بی پروایی شدید با دو شرط مواج هستیم ک یکی مربهوط به مهل
ارتکابی می باشد و دیگری مربوط ب شرایا روانی مرتکب میشود ،آیا مل ارتکابی کشهده بوده یها
خیر و در صورت کشهده بودن آیا متهم ب آن آگاهی و توج داشت یا خیر( .هر چهد در مواردی ک
فعل ارتکابی غاابا کشهده باشد اصل بر آگاهی و توج مرتکب میباشد ).هرگاه این دو شرط بها ههم
جمع شود ،مسئوایت ناشی از جرائم مدی محقّهق میشهود .مهاده  155قهانون منهازات اسهالمی
مصوب  1392نیز نخستین بار هم ب وقوع نتین را برابر با قصد آن نتینه دانسهت اسهت .ممتهها
قانونگذار در اقدامی ظریف و در راستای اصل برائهت و احتیهاط در دمها در بحهث قتهل بها اشهتراط
آگاهی و توج مرتکب ب احتمال وقوع نتین از رفتار خود به عهابط ای پایبههد شهده که در آن
موعوع هم ماده  155را محدودترین و در ین حال متقنترین عهابط نهو ی که به نها عهابطة
نسبتا حتمی شهاخت میشود ،موکول کرده است1.
با توج ب مراتب فوقااذکر برای تحقق مد س شرط دارد.رفتار کشهده باشد.مرتکب نسبت به
کشهده بودن رفتار آگاه باشد.مرتکب توج هم داشت باشد ..براساس مطااب فوق هاصهر زیهر بهرای
بیپروایی شدید عروری است:
 .1در حقوق انگهستان ب نظر منهس ا یان قتل مد جرمی با قصد و نیت اسهت،با ایهن حهال بها هد ارائه تعریفهی از
واژهی نیت ،حداکثر انعطاف پذیری حفظ شده تا هیات های مهصهف بتوانههد به يهور قهانونی قهاتالنی را که مسهتحق
برچسب قتل مد احساس میشوند ،حتی اگر مال نیز قصد کشتن یا ایراد صهدم شهدید جسهمانی را نداشهت اند،به
ارتکاب این جر محکو نمایهد(.کالرکسون)44 :1391 ،
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-1اقدا فرد در اننا اوای فعل نو ا کشهده؛
 -2د ا تها ب خطری ک شخص معقول در آن اوعاع و احوال ب آن ا تها میکهد؛
-3خطر توجی ناپذیر و اساسی باشد؛
-5خطر برای مرتکب قابل پیش بیهی باشد.
 .3تعامل قتل ناشی از بی پروایی شدید و قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر
با توج ب شباهت زیاد این دو نوع قتل با یکدیگر ب جهت وجود تقصیر مرتکب در هر دو قتهل که
در نتین آن اختالف نظرهای دیهدهای در مراجهع قضهایی در تعیهین نهوع قتهل به وجود میآیهد
بهابراین در این بخش ب بررسی ماهیت قتل شب مدی ناشی از تقصهیر و شهباهتها و تفاوتههای
دو قتل مذکور میپردازیم .با توج ب ایهک قتل شب مدی ناشی از تقصیر جزو زیر منمو قتهل
شب مدی محسوب میشود و مرتکب نیز ب منازات قتل مذکور محکو مهیشهود ،بههابراین ابتهدا
قتل شب مدی در قانون و فق بررسی شده و سپس قتهل شهب مهدی ناشهی از تقصهیر بررسهی
میشود.
 .1 .3قتل شبه عمدی در قانون مجازات اسالمی و فقه جزایی
ماده  291قانون منازات اسالمی 1بدون تعریف قتل شب مدی يی س بهد اقدا ب ارای مصهادیق
قتل شب مدی نموده است.ک مصادیق ارائ شهده فقها در مهدی نبهودن بها یکهدیگر مشهترک
هستهد( .آقایینیا )299 :1392 ،بارزترین مصداق قتل شب مهدی که در اکثهر مهوارد به ههوان
تعریف این نوع قتل نیز محسوب می شود قتهی است ک بر اساس آن مرتکب قصد فعل اننا شهده
را دارد اما قصد نتین حاصه را نداشت است .و در واقع مرتکهب« امهدا فهی فعهه » و «مخطها فهی
قصده» است.بدین ترتیب از آن جهت ک این مل،ب دایل مد در فعل ،ب جهر مهدی،و به دایل
خطا در قصد،ب جر خطئی شبی است ب آن شب مد یا خطای شبی مد یها مهد شهبی خطها
میگویهد( .میرمحمدصادقی )115 :139۲ ،مثال فردی میخواههد فرزنهدش را تهبیه کههد ،ناگههان
قسمت سخت کمربهد ب سر بک میخورد و او را میکشد .ب يور کههی مهی تهوان گفهت در قتهل
شب مد ،مهی ک در مورد مقتول اننا یافت آگاهان است ،اما قصد قتل در میهان نیسهت و مهل
اننا یافت نیز کشهده نبوده و ب صورت اتفاقی موجب قتل میشود .ز ب ذکر است ک در تبصره

 .1ماده  291قانون منازات اسالمی جهایت در موارد زیر شب مدی محسوب میشود ااهف -ب-پ -هرگهاه جهایهت به
سبب تقصیر مرتکب واقع شود ،مشروط بر ایهک جهایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جهایت مدی نباشد.
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 3ماده  294قانون منازات اسالمی قبهی قانونگذار قتل در نتین تقصیر را در حکم شب
داده بودک در قانون جدید منازات اسالمی این هوان حذف شده است1.
تفاوتی ک در قانون بین قتل خطای محض و شب مدی وجود دارد مربوط ب ماده  313قهانون
منازات اسالمی مصوب  1334می باشد چرا ک حسب ماده مهذکور قتهل غیر مهدی غیهر خطئهی
الوه بر مسئوایت مرتکب ب پرداخت دی دارای منازات نیز میباشد2.
در اسان فقهان فقدان قصد فعل و قصد نتین هی ا يالق خطهای محهض ههوان شهده و اهو
تخهف از مقررات یا د مهارت سبب وقوع نتین شده باشد ( .ربیان و احمدی )34-92 :1392 ،و
در صورت قصد مرتکب بر اننا فعل بدون قصد نتین -ب شريی ک مهش نو ها کشههده نباشهد-
هوان قتل شب مدی بوده و پرداخت دی بر هده مرتکب می باشد3.
تهها واکهش پیشبیهی شده در فق در مقابل قاتل شب مدی اازا او به پرداخهت دیه مقتهول از
مال خود ( و ن اقه ) می باشد( .صادقی ،پیشین)221 :
 .1 .1 .3قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر
تعریف قانونی از قتل شب مدی ناشی از تقصیر وجود ندارد چرا که قانونگهذار صهرفا در بههد پ
ماده  291قانون منازات اسالمی ب وجود چهین قتهی ب شرط وقوع ب سهبب تقصهیر اشهاره کهرده
است بدون ایهک تعریفی از این نوع قتل ارائ دهد بهابراین برای دستیابی ب یك تعریهف حقهوقی و
مهسنم باید تقصیر و شرایا و مصادیق آن مورد بررسی قرار گیرد.
 .1 .1 .1 .3شرایط تحقق قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر

در ماده  29۲قانون منازات اسالمی با تهقی قتل ناشی از تقصیر ب هوان قتل شب مدی مرتکب را
از هوان قتل خطای محض یا قتل مدی خارج کرده و مشمول آثهار قتهل شهب مهدی قهرار داده
است و با توج ب ایهک در ماده مذکور تعریفی از تقصیر ب مل نیامده است برای تعیین مصهادیق

 .1تبصره  3ه هر گاه بر اثر بیاحتیايی یا بیمبا تی یا د مهارت و د ر ایت مقررات مربوط ب امری قتهل یها عهرب یها
جرح واقع شود ب نحوی ک اگر آن مقررات ر ایت میشد حادث ای اتفاق نمیافتاد قتل و یا عرب و یها جهرح در حکهم شهب
مد خواهد بود.
 .2ماده  313قانون منازات اسالمی :در صورتی ک قتل غیر مد ب واسط بی احتیايی یا بی مبا تی یا اقدا به امهری که
مرتکب در آن مهارت نداشت است یا ب سبب د ر ایت نظامات واقع شود مسبب ب حبس از یك تها سه سهال و نیهز به
پرداخههت دیهه در صههورت مطاابهه از ناحیهه اوایههای د محکههو خواهههد شههد مگههر ایهکهه خطههای محههض باشههد .
تبصره _ مقررات این ماده شامل قتل غیر مد در اثر تصادفات رانهدگی نمی گردد.
 .3و عابا ااعمد ان یکون امدا فی فعه و قصده و شبی ااعمد ان یکون امدا فی فعهه مخطئها فهی قصهده (.محقهق حههی
 15۲8،ق)254:
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قتل ناشی از تقصیر باید ب تبصره ماده  154قانون منازات اسالمی مراجع کرد هی ایحال در ادام
جهت روشن شدن بهتر معهی تقصیر اقدا ب ارائ تعریف مصادیق تقصیر میشود.
 .1 .1 .1 .1 .3ارتکاب تقصیر

تقصیر در اغت ب معهی کوتاهی و سستی ورزیدن است (معهین )112۲ :1331،قانونگهذار در مهاده
 29۲قانون منازات اسالمی با وجود ایهک قتل شب مدی ناشی از تقصیر را ب هوان یکی از موارد
قتل پیش بیهی کرده است اما تعریفی از تقصیر ارائ نکرده است و صرفا در تبصره مهاده  154قهانون
مذکور ب بیان مصادیق آن هم بدون ایهک در خصوص ارائه مصهادیق وسهواس نشهان دههد ،اکتفها
نموده است .از این وععیت میتوان چهین استهباط کهرد که قانونگهذار قصهد دارد معیهار تعیهین
تقصیر را ب قاعی واگذار نماید تا بطریق قضایی اقدا ب احراز وقوع تقصیر در حادثه اتفهاق افتهاده
نماید. .مصادیق بیان شده جمهگی از یك وعع روانی حکایت میکههد و آن غفهت و یها هد پهیش
بیهی واقع ای است ک مرتکب می توانست با اندکی دوراندیشی از آن اجتهاب کههد .بههابراین همه
این واژه ها بیش از یك مفهو ندارند و از حیث ماهیت امری مشترک تهقی میشوند و اثهر حقهوقی
واحدی نیز بر آنها مترتب است( .اردبیهی)258 :1384 ،
یکی از نویسهدگان در مقا تعریف تقصیر کیفهری ( هصهر خطهای جزایهی) مینگهارد« :تقصهیر
بارت است از تناوز از رفتار انسان متعارف در شرایا حادث  ،بدون ایهکه قصهد ارتکهاب مهل بهر
موعوع را داشت باشد( ».آقایینیا ،پیشین )3۲9 :تقصیر جزایی درج عهعیف تهری از رکهن روانهی
است و ب نظر میرسد در آن فرد مرتکب قصد اننا فعل زیانبار را دارد ،یعهی در اننا فعل زیانبهار
امد است؛ وای تحقق نتین زیانبار ،خواست وی نیست .رفتار وی ب نحوی است که وقهوع حادثه
یا نتین زیانبار قابل پیش بیهی بوده است و فرد ب ههگا اقدامات مهتهی شهده به نتینه زیانبهار،
فکر و اندیش خویش را ب کار نبسهت اسهت تها از تحقهق نتینه زیانبهار جههوگیری شهود (فخهر و
فانی.)22۲ :1391،
ماده  154قانون منازات اسالمی مقرر داشت  :تحقق جرائم غیر مدی ،مهوط به احهراز تقصهیر
مرتکب است .در جهایات غیر مدی ا م از شب مدی و خطاصی محض مقهررات کتهاب قصهاص و
دیات ا مال می شود.
تبصره -تقصیر ا م از بیاحتیايی و بیمبا تی است .مسامح  ،غفهت ،د مهارت و د ر ایت
نظامات دواتهی و مانههد آنهها ،حسهب مهورد ،از مصهادیق بهی احتیهايی یها بهی مبها تی محسهوب
میشود  .ز ب توعیح است از نظر قانون منازات اسالمی تفاوتی بین قصور و تقصیر وجود نهدارد و
در هر دو حاات مرتکب دارای مسئوایت جر غیر مدی خواهد بود.
جهت روشن شدن بهتر مصادیق تقصیر آنها را ب تفکیك ب صورت مختصر توعیح داده میشود.
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 .1 .1 .1 .1 .1 .3بی احتیاطی

احتیاط ب معهای دوراندیشی و اقبتاندیشی است( .معین ،پیشهین )113۲ :بهی احتیهايی مههی
است ک رفا یك انسان محتاط ( اقل) آن را اننا نمی دهد.
بهابراین شخصی بی احتیاط است ک بدون توج و پیش بیههی ههای متعهارف ،مرتکهب مههی
میشود ک از آن نتایج زیان باری پدید میآید.مرجع تشخیص بی احتیايی ،رف و ادت است.
 .2 .1 .1 .1 .1 .3بیمباالتی

برخالف بیاحتیايی ک در قوانین موعو از آن تعریف نشده اسهت ،قانونگهذار در تبصهره مهاده 8
قانون منازات اخالل گران در صهایع نفت ،بی مبا تی را تعریف کهرده اسهت .در ایهن تبصهره آمهده
اسهت« :مهظهور از بههی مبها تی ،اقههدا به امههری اسهت،ک مرتکههب نمهی بایسههت به آن مبههادرت
کهد».همانيوریک مالحظ میشود قانونگذار ب جای تعریف بی مبا تی ،بی احتیايی را تعریف
کرده است زیرا بی مبا تی امری دمی و از نوع ترک فعل است در حاای ک در تعریف مهذکور ،به
هوان یك امر وجودی و ارتکاب فعل معرفی شده است .بی مبا تی بارت از بی تهوجهی و مواظهب
نبودن در مل است.
 .3 .1 .1 .1 .1 .3عدم مهارت

د مهارت آن است ک کسی بدون داشتن توانایی بدنی و فکری و یا بهدون اننها تحصهیالت ز
دست ب کاری زند ک از آن کار صدم و زیانی ب دیگری وارد آید .مانهد آنک معمار و مههدسی که
بدون داشتن مهارت ،اقدا ب ساختن خان نماید و ب هت د ر ایت استحکا موجب فرود آمهدن
خان و قتل اشخاصی شود.
 .4 .1 .1 .1 .1 .3عدم رعایت نظامات دولتی

مقصود از نظامات هر نوع مقررات ز ا تباع ا م از قانون ،تصویب نامه و آیهین نامه اسهت .هد
ر ایت نظامات فاقد یك مفهو رفی بوده و تشخیص آن ب فهم هرف موکهول نشهده اسهت .بهکه
معیار تشخیص و احراز آن با توج ب مقررات و نظا نام های مربوي تعیین میگردد.
 .2 .3مصادیق تقصیر
موعوع بعدی در خصوص حصری یا تمثیهی بودن مصادیق تقصیر (خطای جزایهی) مهیباشهد .در ایهن
خصوص دو نظر متفاوت از سوی حقوقدانان ارائ شده است؛ بعضیها معتقد ب حصری بودن مصهادیق
تقصیر جزایی (کتابی ،سال چاپ نامعهو  .)125 :و بعضی دیگر ب تمثیهی بودن مصادیق آن هستهد .به
نظر می رسد مصادیق ذکر شده جهب تمثیهی دارد ن حصری ،زیرا قانونگذار صهرفا به ذکهر مصهادیق
اکتفا نکرده بهک معیار ارائ داده است و آن بارت است از کوتهاهی در به کهار گیهری فکهر و اندیشه
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هیرغم قابهیت پیش بیهی نتین زیانبار .قاعی ممکن است خطایی غیر از ایهها بیابد و او ایهک منبهور
باشد ب یکی از مصادیق ذکر شده در قانون استهاد کهد (آزمایش)25 :1383 ،
 .4تفاوتهای قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر و قتل عمدی ناشی از بیپروایی شدید
دو نوع قتل مذکور باوجود شباهتی ک از فقدان خواستن مستقیم نتین حاصه دارند امها تفاوتههایی
نیز دارند ک در مقا مقایس ب شرح ذیل هر یك از تفاوتها ب صورت جداگان توعیح داده میشود.
 .1 .4عنصر معنوی
در قتل شب مدی ناشی از تقصیر هم و آگاهی مرتکب ب کشهده بودن رفتار شرط نیست چون مل
ارتکابی ممکن است نو ا کشهده نبوده و اتفاقا موجب قتل شود .اما در قتل مدی ناشی از بهی پروایهی
شدید الوه بر نو ا کشهده بودن مل باید مرتکب آگاهی و توج ب کشهده بودن مهل خهود داشهت
باشد 1و در واقع هم مرتکب جانشین قصد او می شود .ب بارت دیگر میتوان گفهت معیهار تشهخیص
رکن روانی در جرائم مدی ،شخصی است؛ یعهی قاعهی بها بررسهی حها ت روانهی و اوعهاع و احهوال
شخصی مرتکب حکم میدهد.اما در جرایم غیر مدی معیار نو ی میباشد.
 .2 .4شدت تقصیر
تمایز اصهی دو نوع قتل موعوع بحث و در واقع مبهای اصهی تقسیم این دو نوع قتل در شهدت تقصهیر
مرتکب شده میباشد و شدت تقصیر نیز از امل میزان خطر و قابل پیش بیهی بودن آن تشهکیل مهی
شود.
الف) میزان خطر :درج خطر مرتکب در تقصیر ب مراتب کمتر از مورد مربوط ب بیپروایی شدید مهی
باشد بیپروایی شدید،مشتمل بر پذیرش آگاهان یك خطر آشکار و جدی است،در حاای که غفههت،بی
احتیايی ،بیمبا تی ...تهها ب پذیرش ناآگاهان یك خطر شدید یها پهذیرش آگاهانه یهك خطهر غیهر
کشهده اشاره دارد .ز ب ذکر است همان يور ک گفت شد از نظر قانونگهذار فرقهی بهین قصهور یها
تقصیر مرتکب در نوع مسئوایت از احا غیر مدی بودن جهایت وجود ندارد چرا ک در تبصهره مهاده
 .1ماده  -155در تحقق جرائم مدی الوه بر هم مرتکب ب موعوع جر  ،باید قصد او در ارتکاب رفتار منرمانه احهراز
گردد .درجرائمی ک وقوع آنها براساس قانون مهوط ب تحقق نتین است ،قصد نتین یا هم ب وقوع آن نیز بایهد محهرز
شود.
ماده  -154تحقق جرائم غیر مدی ،مهوط ب احراز تقصهیر مرتکهب اسهت .در جهایهات غیر مهدی ا هم از شهب مدی
وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات ا مال میشود.
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 154و متعاقب آن در بهد پ ماده  291قانون منازات اسالمی قانونگذار وارد تفاوتهای ایهن دو نهوع
نشده و در نتین میتوان گفت قصور را هم ردیف غقهت یا مسامح دانست است.در نهایهت در مهوارد
قصور دادگاه صرفا میتواند ب استهاد بهد ب ماده  38قهانون منهازات اسهالمی منهازات مرتکهب را به
جهت اوعاع و احوال حاص مؤثر در ارتکاب جر تخفیف دهد.
ب) قابل پیشبینی بودن خطر :در بیپروایی شدید ،مرتکب خطر و نتین احتماای (نسبتا حتمی و نه
قطعی) آن را پیشبیهی و ب آن بیا تهایی میکهد،در حاای ک در تقصیر وی کوتاهی میکهد ،وای ب
خوبی متوج خطری ک در رفتارش نهفت است نمیشود.
بهابراین با توج ب قابل پیشبیهی بودن وقوع نتین برای مرتکب رفتهار نو ها کشههده ،قانونگهذار
اقدا فرد در اننا چهین رفتاری را هم ردیف قصد نتین و مصداق مد قهرار داده اسهت( .مهاده 155
قانون منازات اسالمی) -اابت اگر ثابت شود وقوع نتین برای مرتکب ب صورت قطعی قابل پیش بیههی
بوده در این صورت مطابق بهد ااف ماده  29۲رفتار ارتکابی مدی محسوب خواهد شد-.در حهاای که
در قتل ناشی از تقصیر ،یا فعل کشهده و خطرناک نیست یا ایهک امکان وقوع نتین برای مرتکب قابهل
پیشبیهی نیست .مانهد رانهدهای که بها سهر ت بسهیار در محهه ای رانههدگی کههد و خطهر را کهامال
تشخیص میدهد اما با توج ب ا تماد بیش از حد ب توانایی خود در رانههدگی نتینه را قابهل تحقهق
نمیداند .هر کدا از این دو شرط (نو ا کشهده بودن رفتار و قابل پیش بیهی بودن وقهوع نتینه بهرای
مرتکب) مفقود باشد موعوع از بی پروایی شدید خارج شده و بی پروایی ادی (قتهل ناشهی از تقصهیر
موعوع بهد پ ماده  291قانون منازات اسالمی) خواهد بهود و در زیهر منمو ه جهرایم غیهر مهدی
بررسی خواهد شد.
 .3 .4معیار استنباط تقصیر جزایی
در قتل شب مدی ناشی از تقصیر معیار نو ی مالک قرار میگیرد یعهی بر اسهاس هرف در خصهوص
فعل مرتکب و وععیت روانی وی قضاوت می شود و اگر بر آن اساس مل اننا شده خطرنهاک باشهد
مرتکب مقصر محسوب می شود اما در قتل مدی ناشی از بی پروایی شهدید از ههردو معیهار اسهتفاده
می شود ب این صورت ک برای تشخیص مل نو ا کشهده از معیار نو ی اسهتفاده مهی شهود و بهرای
احراز آگاهی و توج مرتکب از معیار شخصی استفاده میشود.
 .4 .4مجازات تعیین شده
قانونگذار در ماده  29۲قانون منازات اسالمی با شب مدی تهقی نمودن قتل ناشی از تقصیر منازات
قتل غیر مدی را برای مرتکب پیش بیهی کرده است ک بر اساس ماده  313قهانون منهازات اسهالمی
مصوب (1334بخش تعزیرات) تا س سال حبس قابل ا مال اسهت.اما در خصهوص قتهل ناشهی از بهی
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پروایی شدید ب جهت احتساب این قتل ب هوان جهایت مدی در ماده  292قانون منازات اسهالمی
مصوب  1392منازات قصاص را قابل ا مال نموده است.
 .3قتل عمد ناشی از بی پروایی شدید و قاعده درء
باتوج ب ایهک در قتل مد ناشی از بی پروایی شدید مرتکب قصهد صهریح و مسهتقیم بهرای قتهل
ندارد این مسأا ب ذهن خطور میکهد ک تعامل این قتل با قا ده دران چیست و چهرا نبایهد قا هده
درا را در چهین مواردی ا مال کهیم در این قسمت ب آن پرداخت خواهد شد.
از نظر اغو ی درن ب معهای دور کردن ،رد کردن  ،و دفع کردن آمده است(.محقق داماد:1384 ،
 )31قا ده درن با تعابیری همکون تدراُ ااحدود بااشبهات یا حدود تدراُ بااشهبهات مشهاب بها قا هده
تفسیر ب نفع متهم ک در حقوق جزای رفی مهورد پهذیرش مهی باشهد ،متضهمن انتفهای جهر و
منازات در وععیتی است ک وقوع جر یا انتساب آن ب مرتکب و یا مسوایت و اسهتحقاق منهازات
وی ،محل تردید و شك است .و در نتین آن منازات ب موجب این قا ده برداشت میشود.
قا ده درن با تعابیری همکون تدراُ ااحدود بااشبهات یا حدود تدراُ بااشبهات عهمن همتهایی بها
قا ده تفسیر ب نفع متهم در حقوق جزای رفی ،متضمن انتفای جر و منازات در جایی است که
وقوع جر یا انتساب آن ب متهم و یا مسئوایت واستحقاق منازات وی ،محل تردید وشهك اسهت .و
مطهق منازات ب موجب این قا ده برداشت میشود.
 .1 .3قاعده درء در قانون مجازات اسالمی
در قانون جدید منازات اسالمی در مبحث ششم صراحتا قا ده درأ ب ههوان یهك مبحهث از قهانون
آمده است .این مبحث شامل دو ماده  12۲و  121ب شرح ذیل است:
ماده  :12۲هرگاه وقوع جر یا برخی از شرایا آن و یا هریهك از شهرایا مسهئوایت کیفهری مهورد
شبه یا تردید قرار گیرد و دایهی بر نفی آن یافت نگردد حسب مورد جهر یها شهرط مهذکور ثابهت
نمیشود.
در این جرائم ،صرف شبه یا تردید مسموع است ،ایکن ب شرط آن ک دایههی بهرای نفهی آن
یافت نشود .بارت «یافت نشود» بدین معهی است ک قاعی ههی ااهزا قهانونی جههت جسهتنو و
تحقیق برای رد شبه ندارد .اذا مالً در این دست از جرائم نیز مانهد جرائم دست اول ،صرف اد ای
شبه و تردید جهت سقوط منازات کفایت مینماید( .ساداتی)139 :1394 ،
در تحهیل قا ده درأ در قانون منازات اسهالمی  1392نمهی تهوان صهرفا ظهاهر ایهن دو مهاده و
خصوصا ماده  12۲را مالک قرار داده و از سایر موارد غافل شد .بر اساس ظاهر ماده  12۲در مطههق

32

سیروس رپوزیی ،رحیم داورنیا و اریان سلیمانی

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سالدوازدهم،شمارهدوم،پایزوزمستان(،0011ایپپی )40

جرایم با وجود شبه در شرایا تشکیل دههده جر ک شامل ارکان مادی و معههوی و قهانونی مهی
باشد یا در شرایا مسئوایت کیفری مثل بهوغ و قل و … و موجود نبودن دایهی بهرخالف آن ،جهر
یا شرط مسئوایت کیفری ثابت نمی شود .بر این اساس اگر ب ههوان مثهال مهتهم مهال دیگهری را
برباید و اد ای اکراه کهد ،با فرض نبودن دایهی در رد یا تایید اد ای وی قاعی باید بر اسهاس ظهاهر
ماده  12۲او را تبرئ کهد .در حاای ک ب نظر میرسد این استهتاج صحیح نمی باشد .زیرا بها توجه
ب اصل اختیاری بودن ا مال این متهم است ک باید دایل اکراهی بودن ربایش را ارائ کهد .وای آیا
میتوان بر اساس ظاهر ماده  12۲و با این شبه متهم را تبرئ کرد؟ پاسخ بدون تردید مهفی اسهت
و مشخص است ک بار اثبات این اد ا ب هده سارق است -مالحظ میگردد ک ايالق ماده  12۲و
سیاق آن ممکن است موجب اشتباه شده و چهین برداشت شود ک با وجود هر شبه یا تردیدی در
شرایا تشکیل دههده جر یا ارکان مسئوایت باید قرار مهع تعقیب یا رأی برائت صادر کهرد .مطههق
بودن کهم جر با ث میشود اد ا شود هر جرمی واو حهق ااههاس و حتهی موجهب قصهاص و دیه
مشمول این قا ده است .ک این امر دارای تبعات گسهتردهای بهرای نظها حقهوقی و مهرد خواههد
داشت .ب الوه وجود قید … دایهی بر نفی آن یافت نگردد… چهین به ذههن متبهادر مهیکههد که
قانونگذار متهم را از اثبات اد ای خود معاف دانست و ب بارت دیگر اصهل را بهر صهحت شهبه بها
تردید قرار داده است .در حاایک این برداشت بها ب آنک گفت شد و ب د یل دیگر ناصحیح است.
از جمه د یل دیگری ک در رد این برداشت (حهداقل در قصهاص و دیهات) قابهل يهرح اسهت
پذیرش مقواة اوث و قسام در قانون منازات اسالمی است .تحقق اوث مصداق مصداق بارز شبه و
تردید است و بها ب ماده  12۲با وجود آن جر نباید ثابت شود .در حاایک قانونگذار اوث را مقدمه
ای برای بررسی بیشتر جهت اثبات قصاص و اقام قسام دانست است.مثال دیگر تبصره یهك مهاده
 29۲قانون جدید است ک ب موجب آن اگر قاتل مد ی د آگاهی نسبت ب نو اً کشهده بودن کار
خود باشد باید این اد ا را اثبات کهد .در حاایک این قید با ايالق و مهو مهاده  12۲مهافهات دارد.
همکهین است حکم ماده  338قانون جدید ک مد ی اکراه بر جهایت را مسئول اثبهات آن دانسهت
است .با توج ب آنک گفت شد می توان گفت نباید ماده  12۲را ترجمه ای حقهوقی از قا هده درأ
(حتی بر فرعی ک قا ده درن را شامل حدود ب معهای ا بدانیم) دانست و آن را در تمامی جهرایم
و بدون توج ب سایر اصول و ادا پذیرفت شده در اثبات جر جاری دانسهت .بهکه ایهن مهاده که
مهشأ شر ی و فقهی دارد و در مبحث قا ده درأ آمده اسهت بایهد بها اسهتد ای مبتههی بهر مهوازین
شر ی تحهیل و تفسیر و ا مال شود و چهانک گفت شد اجرای آن در جرایم موجب قصاص و دیات
ممکن نمیباشد.
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در ماده  218قانون منازات اسالمی آمده است ک اگر متهم اد ای فقدان هم یا قصد یا وجهود
یکی از موانع مسئوایت کیفری کهد در صورتی اد ای وی پذیرفت می شود ک احتمال صدق مد ی
داده شود .یعهی همان معقول بودن شبه ک در تفسیر قا هده بیهان کهردیم .عهمن ایهکه مطهابق
تبصره یك ماده مذکور در جرایم مهافی فت با هف و اکراه و ربایش و اغفال صرف اد ا مسقا حد
نمی باشد .مالحظ می گردد در ایهنا نیز ب جهت حق شاکی خصوصی قا هده جهاری نمهیگهردد.
بهابراین حتی این اد ا ک قا ده درأ در مطهق حدود از جمه حد زنای ب هف یا اغفال به صهورت
یکسان جاری می شود با وجود این تبصره محکو ب بطالن است .ایهن رویکهرد قانونگهذار در ذیهل
ماده  251قانون منازات اسالمی نیز ب خوبی آشکار اسهت .بها ایهن اوصهاف مهطهق حقهوقی حکهم
میکهد از ايالق و ظاهر ماده  12۲قانون منازات اسالمی در خصوص جرایم هیه اشهخاص دسهت
بکشیم و آن را مستمسکی برای احکا برائت بدون توجی قرار ندهیم 1 .با این وجود در مواردی که
برای دادگاه شبه ای در خصوص وجود شرایا قتل مدی ناشی از بی پروایی شدید وجهود داشهت
باشد و از يریق دیگری نیز امکان بريرف کردن آن وجود نداشت باشد می تواند با استهاد به مهاده
 12۲قانون منازات اسالمی نسبت ب ا مال قا ده درا اقدا نماید.
 . 6قتل ناشی از بیپروایی شدید در رویه قضایی
شعب مختهف دیوان اای کشور در آرای مختهفی چ در زمان حاکمیت قهانون منهازات مهومی و
چ در زمان حاکمیت قوانین پس از انقالب ارتکاب ا مال مختهفی را حتی بدون قصد قتل موجهب
مدی محسوب شدن نتین حاصه دانست اند ک از جمه مهی تهوان به مهوارد زیهر اشهاره کهرد:
فشردن گهو ،چوب زدن ب سر ،سیهی زدن ب شقیق  ،سهگ زدن ب موعهع حسهاس ،بها میهه گهرد
آههی ب سر و بدن زدن ،سهگ زدن ب گردن و سر ،تاب دادن گردن و زدن سر ب زمین ،فرو بهردن
کارد قصابی ب پشت ران پای چپ ،ریختن بهزین بر روی کسی ک کهار آتش نشست است و پرتهاب
سهگ با شدت از فاصه نزدیك ب سر قربانی بر کس آرای فوق ،دیوان اای کشور در آرای دیگهری
مواردی مثل اگد زدن ب پههوی متوفی که موجهب اصهابت سهر وی بها تیهر بهرق و مهرگ او شهده
است،اگد زدن ب سیه ،سیه زدن ب فرد کههسال ،و ایراد جراحت به قسهمت داخههی ران را نو ها
کشهده ندانست و در نتین مرتکب را هیهرغم مهردن قربهانی ،قاتهل مهد محسهوب نکهرده اسهت.
(میرمحمدصادقی)1۲8 : 139۲ ،
دیوان اای کشور رای دادگاه کیفری را در خصوص مهدی بهودن قتهل مرحهو بهیتها کهودک
هشت ماه ک متهم در تاریخ  1393 / 5 / 29خودروی متعهق ب پدر کودک را در حاای ک بکه
1. https://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=45788
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نیز در صهدای قب خودرو حضور داشت  ،ب سرقت میبرد و متعاقباً خهودروی حامهل کهودک را در
خیابانی واقع در شهرک مشیری رها میکهد ک در نهایت مهنر ب فوت يفهل هشهت ماهه در اثهر
نرسیدن اکسیژن و گرمای زیاد میگردد .و توسا دادگاه کیفری حکم ب قصاص سارق پراید صهادر
شد را تایید کرد این قتل ب هوان یکی از مهوارد قتهل ناشهی از بهی پروایهی شهدید قابهل بررسهی
میباشد ،حقوقدانان موافق قتل مدی بودن مل متهم ب نو اً کشههده بهودن و یها اتفاقها کشههده
بودنِ (نسبت ب قربانی) اقدا مرتکبان استهاد کردهاند ،و ن قصد قتل داشتن آنها.ب بهارت دیگهر،
برای اثبات مدی نبودن این قتل ،صرف احراز این نکت ک مرتکبهان سهوننیت نداشهت اند ،کفایهت
نمیکهد؛ زیرا ب موجب بهدهای ب و پ مادۀ  29۲قانون منازات اسالمی  ،1392میتوان مرتکب را
ب ا تبار نو اً یا اتفاقاً کشهده بودن فعل ارتکابی (بدون ایهک مرتکب قصهد قتهل داشهت باشهد) نیهز
قاتل مدی دانست .بهابراین ،حتی اگر بخواهیم این قتل را مدی بدانیم باید در مورد شموایت بهد
پ مادۀ  29۲نسبت ب این قتل بحث کهیم و ن بهد ب آن .در مقابل میتوان این تحهیل را –ک به
موعع نویسهدگان مقاا خیهی نزدیك است -داشت ک قسمت ذیل بهد مهذکور مقهرر مهیدارد که
مرتکب باید نسبت ب کشهده بودن این وععیت نسبت ب قربانی «آگاه و متوج » باشد .در حاای ک
متهمان این پرونده وقتی متوج می شوند يفهی داخل ماشین است ،ب مهظور ننات و بازگشت وی
نزد خانواده ،حتی قید سرقت ماشین (ک قصد اوایة آنها بوده) را هم زده و آن را رهها میسهازند به
امید ایهک رهگذران ،مأموران و یا حتهی وااهدین وی بتوانههد ماشهین و کهودک را بیابههد .در واقهع
متهمان پس از آگاهی از وجود کودک در ماشین ،آنقدر هراسان میشوند ک دیگر نمیتهوان آنهها را
نسبت ب کشهده بودن این وععیت برای کودک «آگاه و متوج » دانست .به هالوه آن که  ،بههد ج
مادۀ  2۲3قانون منازات اسالمی  ،133۲تههها از واژۀ «آگهاهی» اسهتفاده کهرده بهود در حهاای که
قانونگذار در قانون فعهی ،اامانه و امدانه واژۀ «متوجه » را ههم در کههار آن آورده اسهت؛ یعههی
مرتکب هم باید از وععیتِ قربانی «آگاه» باشد و هم «متوج ِ» کشهده بودن این وععیت نسبت به
قربانی باشد.
با توج ب مطااب فوق ااذکر می توان گفت ک موما در رویه قضهایی کشهور مها بهین مراجهع
قضایی در خصوص احراز نو ا کشهده بودن مل ارتکابی هم در ثبوت (ایا مل ارتکابی کشهده بوده
یا خیر و آیا مرتکب با آگاهی از ماهیت کشهده بودن مل خهود ایهن کهار را اننها داده یها آگهاهی
ند اشت ) و هم در اثبات( نو ا کشهده بودن مل و آگاهی و توج مرتکب ب خطرناکی فعهل خهود و
احتمال وقوع نتین ) اختالف نظر وجود دارد هر چهد در برخی موارد روی قضایی نیز شهکل گرفته
است مثل احتساب عرب و جرح با چاقو ب نیم ته با ب هوان مل نو ا کشهده یا هد احتسهاب
نو ا کشهده بودن جرح با چاقو ب پا مگر ایهک خالفهش ثابهت شهود .و در مقها جمهع بههدی ایهن
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موعوع می توان گفت ک موما دادگاه ها با احراز نو ا کشهده بودن مل تمایل بیشتری ب مدی
محسوب کردن جهایت اتفاق اقتاده ب جهت رفا کشهده بودن مهل ارتکهابی دارنهد در مقابهل آران
د یوان اای کشور حکایت از این دارد ک قضات دیوان تمایل دارند ک مهل ارتکهابی را به جههت
د هم و آگاهی مرتکب ب نو ا کشهده بودن مل و در نتین با د احراز آگاهی مرتکب ب نو ها
کشهده بودن قتل را غیر مدی محسوب نمایهد 1.در نتین در پرونده ای ک قصد فعل وجود نهدارد
برای ایهک رفتار مدی محسوب شود حسب روی قضایی شکل گرفت باید -1 :رفتار کشهده باشهد.
 -2مرتکب نسبت ب کشهده بودن رفتار آگاه باشد -3.مرتکب توج هم داشت باشد.
رکن روانی در قتل ناشی از بیپروایی ادی مبتهی بر تقصهیر و نه خواسهت و قصهد منرمانه
است؛ اذا اگر ب هوان مثال کسی ب قصد از بین بردن حشرات موذی در حیهات مههزل خهود سهم
بریزد و اهل خان را از قضی مطهع نکهد ،چهانک فرزندش از آن سم بخهورد و بمیهرد مهل وی به
احا بیپروایی فاحش در قبال جان دیگران در نظا کامن قتل مد قهمهداد گهردد؛ در حاایکه
در حقوق کیفری ما ب احا وجود تقصیر مشمول بهد پ ماده  291قانون منازات اسهالمی بهوده و
قتل در حکم شب مد محسوب میشود.
نتیجهگیری
قتل ناشی از بیپروایی مبین بیتفاوتی شدید نسبت ب ارزش حیات انسانی می باشد اذا وج تمهایز
میان خطر نامتعارف ک در صورت وقوع قتل با هوان قتل شب مهدی ناشهی از تقصهیر ،در درجه
خطر آنها ک با توج ب شدت خطر و آگاهی و توج مرتکب تعیین می شود .بهابراین بهرای تحقهق
قتل مدی ناشی از بیپروایی شدید ،صرف بزرگی خطر تعیین کههده نیست ،آنک ک مهم اسهت و
مرتکب باید درک کهد ،درج خطر با توج ب شرایا و اوعاع و احواای است ک آگاه ب آنها است و
ن ب میزان خطر ب هوان تهها شرط تحقق قتل مد.اذا خطر ن تهها باید از درج بسیار با باشهد
بهک متهم با توج ب آگاهی های خود(از خطر و تواناییهای خود) آن را درک کهد و در این شرایا
قبول چهین خطری برای او ناموج باشد این حکم الوه بر ماده  29۲و تبصهره مهاده  292قهانون
منازات اسالمی از مفاد ماده  155قانون مذکور نیز قابل استهباط است بر اساس ماده مذکور جهرایم
مدی ن تهها با قصد مستقیم نتین تحققپذیر است ،بهک در صورتی ک فرد قصهد مسهتقیمی در
تحقق نتین نداشت باشد ایکن تا حدود زیادی بهرایش قابهل پهیش بیههی باشهد ،بهزه وی مهدی
است.ک این موعوع را می توان هم جانشین قصد دانست .مانهد شهیك گهوا ب داخهل اتهاقی که
 .1کتاب مذاکرات و آران هیات مومی دیوان اای کشور سال  .1334دفتر مطااعهات و تحقیقهات دیهوان هاای کشهور،
چاپ اول 1333
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چهد نفر در آن قرار دارد و مرتکب آگاه ب آن است،راندن خودرو بها سهر ت بسهیار بها در خیابهان
اصهی و پر ازدحا با وجود هم ب د امکان کهترل وسیه نقهی در ایهن شهرایا .چراکه در واقهع
قصد فعل مزبور مانهد قصد قتل بوده است .نتین آنک قانونگذار در قتل ناشی از بی پروایهی شهدید
فعل ادتا کشهده را حاکی از وجود قصد منرمان محسوب داشت و این نوع قتهل را ماهیتها مهدی
شهاخت است .در روی قضایی نیز موما برای تحقق مد ناشی از بی پروایی شدید مراجهع قضهایی
بویژه دیوان اای کشور را س شرط را مهحو می دارند که بهارت اسهت از رفتهار کشههده باشهد.
مرتکب نسبت ب کشهده بودن رفتار آگاه باشد .مرتکب توج هم داشت باشد.
در فق نیز در خصوص قتل مدی ناشی از بیپروایی شدید برخی از فقها میگویههد که قصهد
اننا یك فعل با هم ب ترتب نتاینی بر آن فعل ،مانهد قصد آن نتایج است .پس اگر کسی مهی را
اننا دهد ک میداند آن مل او مهتهی ب فالن نتین خواهد شد یعهی تحقق نتین را پیشبیههی
کرده و مل را اننا داده باشد مثل آن است ک آن نتین را قصد کرده است.
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