
 

 

  قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن

 

  *مجید متین راسخ 

  وقایع پرونده .1

اهان نسبت ــارآگــازي، کــدنســدر باشگاه ب م .مرحومپس از کشف جسد 

ها با  جهت اینکه آخرین تماس هاي تلفنی وي مبادرت نموده به به ردیابی تماس

عنوان مظنون به قتل  به قضاییآقایان ح.م و ا.ح.م بوده است ایشان را با دستور 

نمایند که از همان ابتدا هر دو متهم نسبت به تشریح ماجرا اقدام  دستگیر می

ته با مقتول در باشگاه بدنسازي آشنا شدم، مرحوم نمایند. متهم ح.م. اظهار داش می

وشت از این طریق ــن چنین برنامه رژیم غذایی و ... می در باشگاه بوفه داشت و هم

جمله از بین بردن موهاي زاید بدن مرا  هاي مختلف من به من نزدیک شد و به بهانه

مستهجن و ...  هاي نمود. در منزل خود با نشان دادن فیلم به منزل خود دعوت می

چندین نوبت به من تجاوز کرد به این خاطر از او بسیار ناراحت شده بودم و تصمیم 

به قتل او گرفتم با ا.ح.م. موضوع را مطرح کردم متوجه شدم با او نیز همین کار را 

بري  وکتــغ مــکرده است لذا با خریدن یک قبضه چاقوي تیز و تهیه یک عدد تی

ی که در دست یدید من با چاقو گامی که او داشت فیلم میبه منزل او رفتیم هن

شش یا هفت ضربه بود محکم به سر او زدم و  نظرمه که بداشتم چندین ضربه 

ا.ح.م. نیز با تیغ به بدن او زد، سپس با برداشتن مقداري از وسایل منزل مقتول از 

در منزل  محل متواري شدیم ضمناً هر دو متهم اقرار به شرب خمر قبل از حضور

اند. متهم دیگر پرونده ا.ح.م نیز ضمن تأیید اظهارات و اقاریر ح.م  مقتول نموده

دانم چرا حمید این را  اظهار داشت مقتول نسبت به من لواط ننموده است و نمی

  
  .مستشار دادگاه کیفري یک تهران ـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس* 

majid.matinrasekh@yahoo.com 
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 شرب د ورود چندین ضربه به بدن مقتول،گوید لیکن مشارکت خود را در ح می

  پذیرد. سرقت از منزل مقتول می خمر و

پرونده امر پس از وصول نظریه پزشکی قانونی دایر بر علت تامه مرگ، بازسازي 

صحنه قتل و صدور قرار مجرمیت با کیفرخواست به دادگاه کیفري استان تهران ارسال 

علیه با بررسی پرونده بدواً  گردد. شعبه مرجوع ارجاع می 113که رسیدگی آن به شعبه 

ده وي را با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه به لحاظ صغر سن متهم ا.ح.م. پرون

اطالع است لیکن متهم دیگر طی دادنامه  نماید که از نتیجه آن بی اطفال ارسال می

سال حبس تعزیري و پرداخت یک فقره  به تحمل ده 9209970225700168شماره 

سال حبس تعزیري و تحمل  بابت قتل، یک یاءدماولدیه کامل مرد مسلمان در حق 

جاه ضربه شالق تعزیري بابت سرقت و تحمل هشتاد تازیانه جهت حد شرب خمر پن

محکوم شده است که این حکم در دیوان نقض و پس از رسیدگی مجدد متهم مذکور 

سال نگهداري در کانون اصالح و تربیت و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد  به تحمل سه

نگهداري در کانون اصالح و تربیت  سال بابت قتل عمدي و یک یاءدماولمسلمان در حق 

بابت سرقت و تحمل هشتاد ضربه شالق حدي بابت شرب خمر محکوم نموده است. 

  کشور تأیید شده است. عالی دیواناین دادنامه در شعبه یازدهم 

  

  مشخصات رأي بدوي

  9209970225700168 شماره دادنامه:

  24/10/92 تاریخ صدور رأي:

  مباشرت در قتل عمدي، شرب خمر و سرقت اتهام:

  دادگاه کیفري استان تهران 113شعبه  مرجع رسیدگی:

  

  متن رأي

اتهام آقاي ح.م فرزنـد ر. دایـر بـه مباشـرت در قتـل عمـدي        درخصوص

. فرزند ح. با ضربات متعدد چاقو، شرب خمر و سرقت توجهاً به اظهارات م .ممرحو

انتسابی به ایشان محـرز و مسـلم    جرایمباشد  و اقاریر متهم که منطبق با واقع نیز می

قـانون مجـازات    265و  264از بخش تعزیرات و  652به مواد  مستنداًتشخیص داده 
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سال حبس تعزیـري و پنجـاه    متهم موصوف را به تحمل یک 1392اسالمی مصوب 

ضربه شالق تعزیري بابت سرقت و تحمل هشتاد تازیانه بابت حد الهی شرب خمـر  

نماید. لیکن چون متهم اظهار داشته است اعتقاد قـوي بـه مهدورالـدم     محکوم می

به ماده  مستنداًبودن مقتول داشته است و با این اعتقاد مبادرت به قتل نموده است 

سال حبس تعزیـري و پرداخـت    اسالمی ایشان را به تحمل دهقانون مجازات  303

 درخصـوص نمایـد.   محکوم مـی  یاءدماولیک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق 

متهم دیگر پرونده بنام ا.ح.م. فرزند ر. چون ایشان به سن بلوغ نرسیده است قـرار  

 عدم صالحیت خویش را بـه اعتبـار و شایسـتگی دادگـاه اطفـال صـادر و اعـالن       

روز پـس از ابـالغ قابـل     20نماید. رأي صادره حضوري بـوده ظـرف مهلـت     می

  کشور است. عالی دیوانتجدیدنظرخواهی در 
  

  فرجامیمشخصات رأي 

  9309970907100153شماره دادنامه: 

  30/2/93 تاریخ صدور رأي:

  کشور عالی دیوان 11شعبه مرجع رسیدگی: 

  

  متن رأي

باتوجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده اوالً اعتراض وکیـل بـه دادنامـه    

دادگاه کیفري استان تهران نظر  113صادره از شعبه  9209970225700168شماره 

مشـمول قصـاص بـوده فلـذا      جرایمبه اینکه بزه انتسابی و ارتکابی توسط ح.م. از 

تبدیل مجازات وي نیاز به بررسی رشد عقلی او به هنگـام ارتکـاب جـرم و نهایتـاً     

که مورد استناد دادگـاه   89ی داشته نه ماده ــقانون مجازات اسالم 91اعمال ماده 

 آیـین قـانون   265شق ب ماده  4دادنامه مذکور به استناد بند  هذا علیقرار گرفته 

نقض و جهت رفع نقص ذکر شده و صدور رأي منقضی به شـعبه  دادرسی کیفري 

  گردد. صادرکننده رأي ارجاع می
  

  مشخصات رأي اصراري

  9409972617700001: ها دادنامهشماره 

  26/1/94 تاریخ صدور رأي:

  دادگاه کیفري استان تهران 84شعبه مرجع رسیدگی: 
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  متن رأي

مشارکت  -2دایر بر مشارکت در قتل عمدي  -1اتهام ح.م.  درخصوص

شرب خمر که سابقاً با نظر اکثریت اعضاي دادگاه اتهام مشارکت  -3در سرقت 

در قتل به مباشرت در قتل تغییر عنوان داده و به تحمل حبس و شالق و دیـه  

توجهاً به اینکـه دادگـاه در جهـت رفـع      .محکوم شده است یاءدماولدر حق 

کشور متهم را به کمیسـیون پزشـکی قـانونی     یعالنقص مدنظر دیوان محترم 

ـ   93/1706/33/1معرفی و ارجـاع نمـوده اسـت و پاسـخ واصـله بـه شـماره        

که حکایت از عدم درك ماهیت جرم انجام شده توسط متهم دارد  21/10/93

را به دلیـل عـدم رشـد و کمـال عقلـی      و اعالم شده متهم حرمت رفتار خود 

کار و شرح ماجرا بیان شده است ـ  گردش ـ...  هذا علیکرده است  درك نمی

...... با عنایت به مراتب فوق و دفاعیات متهم و مجمـوع اوراق و محتویـات و   

دم مصـرانه تقاضـاي قصـاص     قرائن و امارات موجود در پرونده، هرچند ولی

اي دادگاه ثابت و مسلم است که متهم در اثر اشتباه رــم را دارد لیکن بــمته

ول مرتکب قتل گردیده و نظریه اخیر پزشکی ــمبنی بر مهدورالدم بودن مقت

اهیت جرم انجام شـده و  ــرم مــقانونی مبنی بر اینکه متهم هنگام ارتکاب ج

ـ ک حرمت آن را به دلیل عدم رشد و کمـال عقلـی درك نمـی    رده اسـت  ــ

ید و باتوجه به اقاریر متهم مبنی بر اینکه ضربات وارده به گردن نما د میــتأیی

به باال تنه مقتول را وي وارد نموده است که همـین ضـربات منجربـه مـرگ     

ه با کارد به سر و ضـربات  ــربــگردیده و به فرض ثبوت وارد کردن یک ض

تنه از سوي دوست وي ـ که براي او به لحـاظ صـغر سـن قـرار عـدم        یینپا

ل ــیت صادر گردیده ـ تأثیري در فوت نداشته است، متهم ح.م. را عام صالح

اصلی قتل تشخیص داده و با تغییر عنوان اتهامی از مشارکت بـه مباشـرت در   

ل عمدي و ضمن صدور حکم برائت از اتهام مشـارکت در قتـل عمـدي    ــقت

بنــد ب و پ و  89و  303رده را بــه اســتناد قســمت اخیــر مــاده     ــــنامب

 667و  656مـواد   92قانون مجازات اسالمی مصـوب   172و  135،134،265،91

نامبرده را بابت مباشرت در قتل عمدي به پرداخت  75قانون تعزیرات مصوب 

دم مقتول و از جنبه عمومی قتل  یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق ولی

در ت مشارکت ـسال و باب ون اصالح و تربیت به مدت سهــنه نگهداري در کان

ت ــه و بابــسال و رد اموال مسروق سرقت به نگهداري در کانون به مدت یک
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 .نمایـد  عنوان حد شرب خمر محکوم مـی  شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه به

رأي صادره حضوري و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

  کشور است. عالی دیواندر 

در شعبه یازدهم  22/4/94ورخ م 0007101206این دادنامه طی شماره 

تهران  جناییکشور تأیید و جهت اجرا به واحد اجراي احکام دادسراي  عالی دیوان

  ارسال شده است.

  و بررسی نقد .2

به چهار سؤال اساسی پاسخ  بایدهاي مذکور  رسد براي نقد دادنامه نظر می به

  داد:

  چیست؟قانون مجازات اسالمی  303سابقه تقنینی و تشریعی ماده  .1

  قانون مجازات اسالمی چه میزان است؟ 303محدوده اعمال مقررات ماده  .2

قانون مجازات اسالمی  91شرایط مدنظر مقنن در اعمال مقررات ماده  .3

  چیست؟

 سال چقدر است؟ 18میزان مجازات قابل تحمیل به افراد زیر  .4

  پاسخ سؤال اول:

تشریع قتل با اعتقاد به مهدورالدم بـودن بـه زمـان نـزول      سابقهاز نظر فقهی 

ربیعـه   ابـی  ابـن  . در این آیـات عیـاش  گردد یبرمنساء  مبارکه سوره 94الی  92آیات 

رسـاند و سـپس    بـه قتـل مـی    ،گران مکه بـود  زید که از شکنجه بن فردي بنام حارث

ذا بـا ایـن   ـــ ل بالً مسلمان شده و توبه کـرده اسـت،  زید ق بن مشخص گردید، حارث

حکم موضوع صرفاً پرداخت دیـه بـه اولیـاء     قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن ـ  ـ�اع ـدف

نیــز فــردي بنــام  93 آیــهدم و آزاد کــردن یــک بــرده مــؤمن تشــریع گردیــد. در  

آن  افراد یکی از ،بنی نجار قبیلهاز  برادرشکنانی پس از دریافت دیه قتل  ابن مقیس

راه مقیس بود را بـه  ــر همــور پیامبــه دستــفهري که ب هالل بن قبیله را بنام قیس

و سپس بـه سـمت مشـرکان گریخـت و از اسـالم       قتل رسانید ـ با ادعاي قصاص ـ  

بهـا مبـادرت بـه قصـاص      گردان شد. لیکن چون این فرد پس از دریافـت خـون   روي
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ود دائمـی در جهـنم و ـ قصـاص در     شریفه محکوم به خل آیهنموده بود طبق صریح 

یزیـد هنگـام عزیمـت بـه      بن نیز اسامه 94 آیهصورت دسترسی به وي ـ گردید و در  

به اسالم یا پذیرفتن شـرایط ذمـه مرتکـب قتـل      یهودیاندعوت سمت فدك جهت 

به گمان اینکه او به دروغ اظهار اسـالم نمـوده و    گردد می مرداسفردي یهودي بنام 

همین خاطر حکم ایشان نیز صـرفاً پرداخـت    به .مسلمانان را دارد د اذیت و ایذاءقص

  1مؤمن بیان گردید. ةبنددیه و آزادکردن یک 

طرح موضوع قتل، اعتقاد به مهدورالدم بودن در رویه قضایی ایران تا قبل از 

پیروزي انقالب اسالمی جایگاهی نداشت و مجازات قاتل به هر حال مجازات قتل 

قانون  295 مادهدوم  تبصرهحکم آن در  لیکن بعد از انقالب اسالمی ،عمدي بود

مجازات اسالمی ذکر گردیده بود ضمن اینکه در قوانین سایر کشورهاي اسالمی 

  1جمله مصر و عراق نیز به نوعی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن پذیرفته شده است. من

  پاسخ سؤال دوم:

اعتقاد صادقانه مرتکب  بایداسالمی قانون مجازات  303 مادهاصوالً در اعمال 

به مهدورالدم بودن مقتول احراز شود نه اینکه اصل مهدورالدم بودن یا نبودن 

البته این نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که  .قرارگیردعلیه مورد بررسی  مجنی

چه معتقد  اي باشد که نوع افراد چنان گونه به بایدبه مهدورالدم بودن  ،اعتقاد مرتکب

گونه خواهند اندیشید که او قربانی را مهدورالدم فرض نموده  به آن باشند همان

الواقع  چه قاضی با قرائن و امارات معتبر به این نتیجه رسید که فی است. فلذا چنان

ده است و آن مرتکب این جنایت ش ،علیه مجنیجانی با اعتقاد به مهدورالدم بودن 

اي است که هر شخص معقول و منطقی دیگري غیر از او نیز  گونه اعتقاد نیز به

  نمود باید حکم به اعمال مقررات مذکور نماید. چنین برداشتی می

  

  
  .42ص  ،5 ج ،تفسیر نمونه. عالمه سید حسین طباطبایی، 1

  .60ص  ،4 ج ،تفسیر نمونه. عالمه سید حسین طباطبایی، 2
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  پاسخ سؤال سوم:

مسئولیت  اصل بر ،جعفريطبق شرع انور اسالم و مقررات کیفري برگرفته از فقه 

که خالف آن ثابت  کیفري اشخاص بالغ و درك ماهیت عمل ارتکابی آنان است مگر آن

بایست چنین پاسخ  قانون مجازات اسالمی نیز می 91 مادهشود. در مورد اعمال مقررات 

که  سال است مگر آن 18داد که اصل بر درك ماهیت اعمال و رفتار توسط اشخاص زیر 

اي از سوي دادگاه بر چنین درکی حادث  یل وي یا شبههادعایی از سوي مرتکب، وک

نه به عنوان یک اصل بلکه فرع بر ادعا یا  91 مادهشود. به عبارت دیگر اعمال مقررات 

  عدم درك ماهیت اعمال و رفتار نوجوان است. شبهه

  پاسخ سؤال چهارم:

 134 مادهوفق مقررات فصل دهم از قانون مجازات اسالمی و با نظر داشت 

پنج سال خواهد بود  ،نوجوانانقانون مآرالذکر بیشترین مدت حبس قابل تحمیل به 

 جرایمسال که مرتکب  18براي افراد بالغ زیر  گذار قانونبه عبارت دیگر اصوالً 

در مجموع بیش از پنج سال حبس را  ،شالقشوند با حذف مجازات  ري میــتعزی

  به رسمیت نشناخته است.

  دادنامه محتواییتحلیل   .3

دادگاه کیفري استان  113شعبه  0005700168 شمارهبدوي به  دادنامه

  رسد داراي اشکاالتی از این قبیل باشد: می به نظرتهران 

 باشد. برخالف رویه محاکم قضایی این دادنامه فاقد هرگونه گردش کار می .1

استدالل و کیفیت احراز اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتـول توسـط قاتـل در     .2

دانـد   رأي نمـی  مطالعهرأي صادره مشخص نگردیده و اصوالً خواننده پس از 

چرا و به چه اعتباري اعتقاد جانی به مهدورالـدم بـودن مجنـی علیـه احـراز      

 گردیده است.

و اعتقــاد بــه  موصــوف چگــونگی و چرایــی عــدول از مشــارکت دادنامــهدر  .3

کـه شایسـته بـود محکمـه در      مباشرت به قتل قید نگردیده است و حال آن

 پرداخت. مستدل و مستند به این مهم می به صورتدادنامه 
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پزشکی قانونی هرگونه تعرض جنسی نزدیـک   هــنظریکه در  با توجه به این .4

معلوم نیسـت   گردیده است،توسط کارشناسان رد  ینهمعابه لواط نیز پس از 

رالـدم بـودن   چگونه و با چه قراینی دادگاه محترم اعتقاد مرتکب را بـه مهدو 

که متهم دیگر هرگونه عمل  احراز نموده است خاصه آن لحاظ لواط مقتول به

 جنسی مقتول با او را تکذیب نموده است.

اي  توانـد توجیهـات منطقـی    خمر توسط مرتکبان مـی  هرچند سرقت و شرب .5

کردن مأموران در کشـف حقیقـت داشـته باشـد امـا دادنامـه       مانند منحرف 

فیه از توجیه آن مغفول مانده و این وضعیت، خواننده را با این شـبهه   مانحن

کند که چگونه فردي که دیگري را مهدورالدم دانسته و براي انجام  روبرو می

تکلیف شرعی به ارتکاب قتل مبادرت ورزیده است خود دو فعل حرام حدي 

ت آن اعمـال را درك نکـرده و   ــاهیــده است و در عین حال مــش مرتکب

 است. یافتهرهایی به همین لحاظ از مجازات 

نظر اکثریت بدون بیان استدالل و نظر اقلیت به عنوان دادنامه تنظـیم شـده    .6

حتی نظر اقلیت نیز به صورت مسـتند و مسـتدل در    بایدکه  است و حال آن

 دادنامه ثبت شود.

کشور که با وصـف   عالی دیوانشعبه یازدهم  30/2/93و اما دادنامه مورخ 

  رسد داراي اشکاالت ذیل است: نظر می مفصل و دقیق به ،کار تنظیم گردش

قـانون مجـازات    303 مـاده اعمـال مقـررات    اصوالً دادگاه پس از اعتقـاد بـه   .1

حیـث درك یـا    از ،مرتکباسالمی دیگر محلی براي بررسی وضعیت نوجوان 

عدم درك ماهیت عمل ارتکابی خویش ندیده است. چـرا کـه وقتـی فـردي     

گیرد و عالماً و عامداً آن تصمیم را بـا اعتقـاد    فهمد و تصمیم می می داند، می

توان پـذیرفت کـه او ماهیـت عمـل      نمی کند. به مهدورالدم بودن اجرایی می

و بلـوغ فکـري او شـک    که در رشد  ارتکابی خود را درك ننموده است یا این

ع او نیـز چنـین ادعـایی ننمـوده     اینکه مرتکب یا وکیل مـداف  خصوصاً نمود.

 باشد. کشور فاقد محل می عالی دیوانفلذا این ایراد  است،



  65/  قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن

دیوان محترم عالی کشور با عدول از اصل مسئولیت کیفري افـراد بـالغ زیـر     .2

گذاشـته و  درك ماهیت عمل ارتکابی توسط ایشان  برعدمسال فرض را  18

با این وصف دادگاه را مکلف نموده تـا در ایـن خصـوص از پزشـکی قـانونی      

که با گذشت حـدود دوسـال از زمـان وقـوع قتـل       استعالم نماید غافل از آن

 تواند صحیح و مفید باشد. حقیقتاً اظهارنظر پزشکی قانونی نمی

رسـی  قـانون آیـین داد   254 مادهنظر به استناد دیوان محترم عالی کشور به  .3

او پـس از نقـض بـه     پرونـده کیفري در دادنامه مذکور، صحیح این بـود کـه   

 رأي بدوي. صادرکنندهگردید و نه همان شعبه  عرض ارجاع می شعبه هم

ــت  ــوصو در نهای ــه درخص ــماره دادنام ــعبه  00017700001 ش  84ش

  بایست نکات ذیل را مطرح نمود: دادگاه کیفري استان تهران می

هم ماهیت عمل ارتکابی خود را درك نکرده  ،مرتکبتوان پذیرفت  چگونه می .1

مند گردد و هم بـا اعتقـاد بـه مهدورالـدم بـودن،       بهره 91 مادهو از مقررات 

قانون مآرالذکر گردد.  303 مادهمرتکب قتل عمدي شده و مشمول مقررات 

صرفاً اعمال مقررات مربوط  ،نظر دیوانبایست یا با تبعیت از  اصوالً دادگاه می

ورزید و مجدداً  که به نظر سابق خویش اصرار می نمود یا این را می 91 مادهبه 

رغم نظر دیوان و گواهی پزشکی قانونی با اعتقاد به درك ماهیت اعمـال   علی

 دانست. قانون مجازات اسالمی می 303 مادهمشمول او را  ،متهمارتکابی 

کـه دادگـاه محتـرم     ایـن دادنامـه ایـن    وصدرخصـ نکته جالب توجـه دیگـر    .2

رغم پذیرش عدم درك ماهیت رفتار متهم در قتل او را بـه اجـراي حـد     علی

خمـر و تمیـز    خمر بدون توضیح در کیفیت احـراز ماهیـت شـرب    الهی شرب

ت بـه دو  ـــ ی نسبـــ ع قضایـــ آن از قتل نموده اسـت. چگونـه و چـرا مرج   

درك ماهیـت رفتـار دوم نمـوده    رفتار حکم بـه درك ماهیـت اولـی و عـدم     

 است.

هرچند این دادنامه از این حیث که از سرقت مقرون به اذیـت و آزار کـه در    .3

قابـل تحسـین    656 مادهو به سرقت مشمول  ،دادنامه سابق آمده بود عدول

بـه لحـاظ ارتکـاب سـرقت     را  آنبایست علت  می رسد به نظر می است لیکن
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 ،کري مـأموران در کشـف انگیـزه قتـل    پس از وقوع قتل به منظور انحراف ف

 نمود. دقیقاً بیان می


