
 

  

   اعتقاد به قتل :يرأ نقد نشست گزارش

  مقتول بودن مهدورالدم

   94099726177000 شماره دادنامه یبررس و لیتحل جلسه گزارش(

  )تهران استان يفریک دادگاه 84 شعبه از صادره 22/1/1394 مورخ

  

  *یروشان شاهنوش محمدعبدالصالحتنظیم: 

  **نژادمجید صادق

  ***سجاد فراهانی
  

(مـورخ   نیهشتم و ستیب و) 7/7/1394(مورخ  نیهفتم و ستیب در

ـ تجد دادگاه ییقضا آراء یبررس و نقد جلسات) 14/7/1394  اسـتان  دنظری

ـ  مـورد  تهران استان يفریک دادگاه 84 شعبه آراء از یکی تهران  و یبررس

شعبه مـذکور و قضـات محتـرم     ياعضا ،جلسه نیا در. گرفت قرار لیتحل

مورد  ياستان تهران حضور داشتند. موضوع رأ يفریو ک دنظریدادگاه تجد

قـانون   303قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول موضـوع مـاده    ،یبررس

 يفـر یدادگـاه ک  84شـعبه   سیرئجلسه  ياست. در ابتدا یمجازات اسالم

 يرأ یمبـان  زین و یدگیروند رس ،پرونده عیوقا حیاستان تهران ضمن توض

خواهد  شانیمتن سخنان ا ،کردند که در ادامه گزارش انیبرا  یبررس مورد

ـ ا هقضات حاضر در جلسه نظر خود را دربـار  ،آمد. در ادامه ـ ب يرأ نی  انی

  .گرددیم میگزارش هر دو جلسه تقد ،يرأ فصلنامه از شماره نیا در. ندنمود

  

  ییهقضا قوه پژوهشگاه پژوهشگر *

shahnoosh1388@gmail.com 
  ت علمی دانشگاه حکیم سبزواريأعضو هی **

  قضاییهپژوهشگاه قوه  پژوهشگر ***
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  آراء مورد بحث

  يبدو. مشخصات رأي مرجع 1

  9209970225700168 :هادادنامه شماره

  24/10/92 :يرأ صدور خیتار

  مباشرت در قتل عمدي، شرب خمر و سرقت :اتهام

  دادگاه کیفري استان تهران 113شعبه  :یدگیرس مرجع

  رأي متن

 مرحوم عمدي قتل در مباشرت به دایر. ر فرزند م.ح آقاي اتهام درخصوص

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

 مسلم و محرز ایشان به انتسابی جرایم باشد می نیز واقع با منطبق که متهم اقاریر

 مجازات قانون 265 و 264 و تعزیرات بخش از 652 مواد به مستنداً داده تشخیص

 پنجاه و تعزیري حبس سال یک تحمل به را موصوف متهم ،1392 مصوب اسالمی

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

 مهدورالدم به قوي اعتقاد است داشته اظهار متهم چون لیکن. نماید می محکوم

 به مستنداً است نموده قتل به مبادرت اعتقاد این با و است داشته مقتول ودنـب

 و تعزیري حبس سال ده تحمل به را ایشان اسالمی مجازات قانون 303 ماده

. نماید می محکوم دم  اولیاء حق در مسلمان مرد کامل دیه فقره یک پرداخت

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

 و صادر اطفال دادگاه شایستگی و اعتبار به را خویش صالحیت عدم قرار است

 قابل ،ابالغ از پس روز 20 مهلت ظرف بوده حضوري ه،صادر رأي. نماید می اعالن

  .است کشور عالی دیوان در تجدیدنظرخواهی
  

  خواهیفرجام مرجع يرأ مشخصات. 2

  9309970907100153 :هادادنامه شماره

  30/2/93:يرأ صدور خیتار

  عالی کشور دیوان 11شعبه  :یدگیرس مرجع
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  رأي متن

وکیل به توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده اوالً اعتراض  با

دادگاه کیفري  113صادره از شعبه   9209970225700168دادنامه شماره 

نظر به اینکه بزه انتسابی و ارتکابی توسط ح.م. از جرایم مشمول  ؛استان تهران

فلذا تبدیل مجازات وي نیاز به بررسی رشد عقلی او به هنگام  ،قصاص بوده

 89ت اسالمی داشته نه ماده قانون مجازا 91ارتکاب جرم و نهایتاً اعمال ماده 

شق  4ناد بند هذا دادنامه مذکور به استکه مورد استناد دادگاه قرار گرفته علی

نقض و جهت رفع نقص ذکر شده و  ،ین دادرسی کیفريقانون آئ 265ب ماده 

  گردد. صدور رأي منقضی به شعبه صادرکننده رأي ارجاع می
  

 11پس از نقض شعبه  113شعبه مقامی به قائم 84شعبه مشخصات رأي . 3

تجدیدنظر  28و  27عالی کشور (مورد بررسی در جلسات نقد رأي دیوان

  استان تهران)

  9409972617700001 :هادادنامه شماره

  26/1/94  :يرأ صدور خیتار

  دادگاه کیفري استان تهران 84شعبه  :یدگیرس مرجع

  رأي متن

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

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

 حق در دیه و شالق و حبس تحمل به و داده عنوان تغییر قتل در مباشرت به قتل

 مدنظر نقص رفع جهت در دادگاه اینکه به توجهاً است شده محکوم دم  اولیاء

 ارجاع و معرفی قانونی پزشکی کمیسیون به را متهم ،کشور عالی  محترم دیوان

 از کایتح که 21/10/93 ـ  93/1706/33/1 شماره به واصله پاسخ و است نموده

 حرمت متهم شده اعالم و دارد متهم توسط شدهانجام جرم ماهیت درك عدم

 - ...  هذاعلی است کرده نمی درك عقلی کمال و رشد عدم دلیل به را خود رفتار

 دفاعیات و فوق مراتب به عنایت با......  ـ است شده بیان ماجرا شرح و گردشکار

 هرچند پرونده، در موجود امارات و قرائن و محتویات و اوراق مجموع و متهم

 است مسلم و ثابت دادگاه براي لیکن دارد را متهم قصاص تقاضاي مصرانه دم ولی
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 و گردیده قتل مرتکب ،مقتول بودن مهدورالدم بر مبنی اشتباه اثر در متهم که

 جرم ماهیت جرم ارتکاب هنگام متهم اینکه بر مبنی قانونی پزشکی اخیر نظریه

 کرده نمی درك عقلی کمال و رشد عدم دلیل به را آن حرمت و شده انجام

 گردن به وارده ضربات اینکه بر مبنی متهم اقاریر به توجه با و نماید می تأیید است

 گردیده مرگ به منجر ضربات همین که است نموده وارد وي را مقتول باالتنه به

 سوي از تنه ینپای ضربات و سر به کارد با ضربه کی کردن وارد ثبوت فرض به و

 صادر صالحیت عدم قرار سن صغر لحاظ به او براي که ـ وي دوست

 تشخیص قتل اصلی عامل را. م.ح متهم است، نداشته فوت در تأثیري ـ گردیده

 صدور ضمن و عمدي قتل در مباشرت به مشارکت از اتهامی عنوان تغییر با و داده

 اخیر قسمت استناد به را نامبرده عمدي قتل در مشارکت اتهام از رائتـب مـحک

 اسالمی مجازات قانون 265 و 172 ،135 ،134 ،91 و) پ( و )ب( بند 89 و 303 ماده

 مباشرت بابت را نامبرده )75 مصوب( تعزیرات قانون 667 و 656 مواد )92 مصوب(

 مقتول دم ولی حق در مسلمان مرد کامل دیه فقره یک پرداخت به عمدي قتل در

 و سال سه مدت به تربیت و اصالح کانون در نگهداري نه قتل، عمومی جنبه از و

 اموال رد و سال یک مدت به کانون در نگهداري به ،سرقت در مشارکت بابت

 محکوم خمر شرب حد عنوان به تازیانه هشتاد تحمل به ،خمر شرب بابت و مسروقه

 ،قابل ابالغ از پس روز بیست ظرف و حضوري ،صادره رأي .نماید می

  .است کشور عالی دیوان در تجدیدنظرخواهی
  

ـ ــامـدادن نــیا .4 در  22/4/94مـورخ   0007101206شـماره   یه ط

 کـام اح يو جهت اجرا به واحد اجرا دییکشور تأ یعال وانید ازدهمیشعبه 

  تهران ارسال شده است. جنایی يدادسرا

دادگاه  84شعبه  رئیسبخش اول: روند رسیدگی به پرونده از زبان 

  کیفري استان تهران

  استان تهران کی يفریدادگاه ک 84شعبه  سیرئ، يباقر يآقا

توسـط دو نفـر بـه     سـاله  32، م.م.علیـه  ارتکـاب قتـل    حاضر، موضوع پرونده

، مـتهم  4/6/1377متولـد   ا.م.، مـتهم ردیـف اول و   5/9/1376متولـد   .م.ح هـاي  نام



  123/  قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول نقد رأي: گزارش نشست 

سـن  ترتیب، در زمـان وقـوع قتـل،     این به باشد.می 9/10/1391تاریخ ردیف دوم در 

، لـذا   سـال بـوده   15و متهم ردیف دوم زیـر   و نیم سال 15اً متهم ردیف اول حدود

  .دوم را به دادگاه اطفال ارسال نموده استدادسرا پرونده متهم ردیف 

 فیـ رد مـتهم  اتهـام  به تنها ،تهران استان يفریک دادگاه 113 شعبه ن،یبنابرا

 نیقتـل را چنـ   وهیخود و ش زهیکرده است. متهمان انگ یدگیپرونده رس نیا در اول

بـه بهانـه دادن پـودر مکمـل و      ،- يباشگاه بدنسـاز  یمرب - نمودند که مقتول انیب

و به آنهـا تعـرض    ودهنم دعوت خود اقامت محل به راآنها  يدو هر ،يمقو يداروها

 منـزل  در کـه  یحـال در گر،یکدی با مسأله نیا نهادن انیم در از پسکرده است. آنها 

ـ ابـه  رسانند؛ یم قتل به را يو بودند لمیف يتماشا مشغول ظاهربه مقتول  بیـ ترت نی

 بـود،  کـرده  هیـ ته قبل از که ییچاقو با مقتول کردن ریغافلگ با اول فیرد متهم که

از پـا   یمربـ  یوقتـ  و. کنـد  یمـ  او تنـه  و گردن به متعدد تضربا کردن وارد به اقدام

بـه   يبرموکت غیبا ت زینضربه  کیتنه و  نییپا به یضربات دوم، فیرد متهم دیآیدرم

و  تومـان وجـه نقـد    000/600مبلـغ   ،يسازصحنه يها برا کند. آنیوارد م ،يوسر 

پرونده  درضمن آنکه  کنند.یسرقت م يو یمحل زندگ از زین يمقو يودار يمقدار

تمـاس  یابیـ دو نوجـوان بـا رد   نیا ،سپس .دارد وجود زین خمر شرب به اقرارها،  آن

  شوند.  یم ریو دستگ ییشناسا ،مکالمات نیآخر نتیو پر یتلفن يها

 هـا،  آن بـه  مقتول تعرضِ لیداشتند که به دل اذعان ،امر ياز همان ابتدا ها آن

 کشـتن  بـه  میتصـم  گریکدی يفکر مـه باو  گرفته رارـقعمل  نیا ریثأتحت ت اًدیشد

  . رندیگ یم يو

 نوجـوان  دو نیا خاص و مشابه یجسم و یروح طیشرا به توجه با رسد، یم نظر به

تعـرض   لیـ بـه قتـل مقتـول بـه دل     میتصـم  اند،بوده یارتکاب عمل ریتأث تحت داًیشد که

هـا   اعتقاد از اظهـارات آن  نیاز جانب آنهاست و ا يو اعتقاد به مهدورالدم بودن و ینیشیپ

 و سـال  وآنها بـا توجـه بـه سـن      ستیکامالً مشخص و قابل احراز است. پس، الزم ن زین

  .رندیگ کاررا به» مهدورالدم بودن« اصطالح قاًیدق خود خاص طیشرا

قضـات شـعبه    کـه نیکماا. باشـد  داشـته  وجود زین مخالف نظر است ممکن چندهر

 یقـانون مجـازات اسـالم    89داده بودند و با استناد بـه مـاده    هیحکم به پرداخت د 113

  را به حبس محکوم کردند. هر دو نوجوان زین) 1392 (مصوب
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سـال حـبس تعیینـی بـا بنـد       10 ، زیرادي خود را اصالح کرأر ،سپس دادگاه

 عالی کشور نیز این ایراد را به رأي وارد نمـود؛ دیوان مطابقت نداشت. 89ماده  )الف(

 89مـاده   )الـف (سـاله را بـا بنـد     5/15دادگاه در تعیین حبس، عمل مـتهم   چراکه

 براسـاس (ق.م.ا.  303مـاده   نـا بـه  ب مـتهم مزبـور  که  حالیدر ق.م.ا. تطبیق داده بود

  شده بود. ، محکوم)اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

قـانون   91مـورد را بـا مـاده     دیـ متهم، دادگـاه با  يریمجازات تعز درخصوص

 ایـ م موجـب حـد   یدر جرا«: دارد یم اشعار ماده نیا. داد یم قیتطب یاسالممجازات 

حرمـت آن را   ایشده و جرم انجام تیماه ،سال 18فراد بالغ کمتر از اهرگاه  ،قصاص

آنان شبهه وجود داشته باشد، حسـب مـورد بـا     عقلدر رشد کمال  ایدرك نکنند و 

  .»شوندیم محکوم فصل نیشده در اینیبشیپ يهاتوجه به سن آنها به مجازات

احـراز رشـد    درخصوصق.م.ا.  91که دادگاه به مفاد ماده دیوان با توجه به این

یراد وارد ا 113شعبه وجه نکرده بود به رأي صادره از عقلی و حرمت عمل ارتکابی ت

، مکلف به رفع نقص شد و عـدم کمـال و   113مقامی شعبه به قائم 84کرد و شعبه 

رشد عقلی و درك حرمت عمل ارتکابی پس از ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی نیز 

ق.م.ا. بوده است که  91 هماد هتأیید شد. این ارجاع در راستاي تکلیف مقرر در تبصر

نظر پزشکی قانونی  ،شخیص رشد و کمال عقلبراي ت تواندمی دادگاه«دارد: مقرر می

  ».را استعالم یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند

بـه عنـوان کارشـناس     یقـانون  یکه نظر پزشک گرددیم مطرح سؤال نیا حال

تا چه حد قابل استناد  یو عدم حرمت عمل ارتکاب یعدم احراز رشد عقل درخصوص

و مدارك موجـود در پرونـده،    لیدال هیکل ،یقانون یپزشک هدینظر از عق است؟ صرف

و  میتصـم  سبقاز رشد و کمال عقل برخوردار بوده و با  ،مرتکباست که  نیا انگریب

 مـتهم کند. در دادگـاه از  یچاقو، مبادرت به قتل م هیدرك و اراده پس از ته يرو از

ـ  ،دانستمیبله م« :کرد انیب يو شد؛ دهیپرس قتل مجازات از یآگاه مورددر آن یول

ـ  از بـه  فقـط که سر من آورده بود ناراحت بودم که  ییقدر از بال  فکـر  او بـردن  نیب

  .»است دادهبا من انجام  یعمل نیقبول کنم که او چن توانستم ی. نمکردم یم

براي دادگاه ثابت و مسلم است که متهم در اثر اشـتباه مبنـی بـر مهدورالـدم     

مؤیـد   نیـز  نظریه اخیر پزشکی قانونی، مبادرت به قتل وي نموده است. بودن مقتول
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شده و حرمت آن را بـه  انجام عملماهیت  ،متهم در حین ارتکاب جرماین است که 

    است.کرده  درك نمی دلیل عدم رشد و کمال عقلی

متهم و اعتقـاد بـه    یعدم رشد و کمال عقل انیم ،حقوقدانان یبرخ نظر هب ناب

 محرز بارهنیدراتناقض  عدم کهیدرحال دارد؛ وجود تناقض ،مهدورالدم بودن مرتکب

 يزیـ ربا برنامـه  هسال15شود که نوجوان یم مشاهده موارد ياریدر بس رایز باشد،یم

قـادر   زیـ ن سـال بزرگ فرد است ممکن یحت که دشویمرتکب جرم م يا گونه به قیدق

 زشـت  عمـل  لیـ دل بـه «: کنـد کـه  یمتهم ادعا م یوقت ن،یبه انجام آن نباشد. بنابرا

 رغـمِ   به يو یعقل کمال از نشان ،»برسانم عملش يسزا به را او داشتم قصد مقتول،

  .است صیتشخ و مصداق در يو اشتباه

 ایـ درك قـبح عمـل    تصمیم و نه اشتباه در مورد درنیز  یقانون یپزشک هینظر

، نظر پزشکی قـانونی نیـز در   رسد به نظر میاست.  یاراده و آگاه يارتکاب آن از رو

 خـود را انجـام داده   اراده عمـل  يفرد آگاهانه و از رو که راستاي همین مسأله است

    .است کرده اشتباه قیمصاد و صیتشخ در اما ،است

اعتقـادي   نوشـد  شود یـا مسـکر مـی   تکب سرقت میکه مر دیگر اینکه فرديایراد 

    ندارد که بخواهد براي عمل شنیعی که با او انجام شده است، مرتکب قتل شود.

سازي پـس  صرفاً براي صحنه باید بیان نمود که متهمان فوق ایرادبه  در پاسخ

رقت داشـته  قصد سنه اینکه از قبل  کنند از ارتکاب قتل، وجه نقد و دارو سرقت می

  1.شرب خمر نیز پس از اقرار، به شالق حدي محکوم شدند درخصوص. باشند

ق.م.ا. است که مقـرر   303قسمت اخیر ماده  دیگري که باید به آن توجه کرد نکته

ین اعتقـادي، مرتکـب جنایـت شـده     چن براساسمرتکب شود که ناگر ثابت : «... دارد می

تباه بـا چنـین   ود کـه بـه اشـ   شود، ولی اگر ثابت شـ  به قصاص محکوم می ،مرتکب است

  

 باشد جامد زیاد، یا باشد کم آن تدخین و تزریق خوردن، قبیل از مسکر مصرف -264 ماده.  1

 خارج بودن مسکر از را آن که ايگونه به مخلوط یا باشد خالص نکند، یا کند مست مایع، یا

 هرچند است حد موجب) مسکر جو آب( فقاع خوردن - تبصره. است حد موجب نکند،

 هشتاد ضربه شالق است. حد مصرف مسکر، - 265. ماده نیاورد مستی
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عـالوه   ،مرتکـب  نباشـد  302علیه نیز موضوع ماده دست به جنایت زده و مجنی اعتقادي

  ».   شود محکوم می راتیتعزبر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم 

 مهدورالـدم  بـه  اعتقـاد  و.م.ا. ق 303 مـاده  رهیدا که داشت توجه دیبا مورد نیا در

 افـراد  يبـرا  یمستمسـک  بـه  لیتبـد  تـا  کـرد  ریتفس قیمض و محدود اریبس دیبا را بودن

 فـرار  نـه یزم ،یناموسـ  يهـا  قتـل  در ژهیوبه آن، استناد به است ممکن رایز ،نشود جامعه

  .شود فراهم یعموم تیامن و نظم در اخالل زین و قصاص مجازات از مرتکبان

به سـنِّ  بودن با توجه  سال، اعتقاد به مهدورالدم 18همچنین در نوجوانان زیر 

بـودن، کـامالً مصـداق پیـدا      کم مرتکب و امکـان اشـتباه در تشـخیص مهدورالـدم    

  رسد. ماده بسیار مناسبی به نظر می ق.م.ا. در این راستا 91ین، ماده بنابرا کند. می

  بخش دوم: تحلیل و نقد رأي از زبان قضات حاضر در جلسه

  )1392 مصوب( یقانون مجازات اسالم 303ماده  یخیسابقه تار یبررس - 1

   استان تهران دنظریدادگاه تجد 39شعبه سیرئ، يدیخورشیعیشف يآقا

در تاریخی بحث مهدورالدم بودن باید نکـاتی بیـان شـود.     پیشینه درخصوص

 مـورد وضـوع ذهنـی مهدورالـدم بـودن در    م ،)1304 (مصوب قانون مجازات عمومی

در قانون بینی شده بود که  مشاهده زناي زن با مرد اجنبی از جانب همسر زن، پیش

در قـانون   از انقـالب  پـس حـذف شـد.    )1352 (مصـوب  مجازات عمـومی  حیاصال

 توجـه بـه سـابقه تـاریخی     شد که با مطرحبه معروف يِ امر  مسأله ،مجازات اسالمی

 (مصـوب  ون مجـازات اسـالمی  در قـان  گرفت.مورد انتقاد جدي حقوقدانان قرار  آن،

 اماارتکاب جرم با استناد به امر به معروف و نهی از منکر حذف شد،  أله، مس)1370

 2بـه نسـبت تبصـره     303در ماده  )1392 (مصوب مقنن در قانون مجازات اسالمی

  پرداخته است.وضع قانون به  يدقت بیشتر سابق، با 295ماده 

. اذن حـاکم نیـاز اسـت    خمینی براي ارتکاب قتل به ایـن اسـتناد،   نظر امام به

 دو دیـدگاه مختلـف دارنـد:    ،لـزوم اذن حـاکم   درخصـوص فقهاي اهـل سـنت نیـز    

فقهـاي حنبلـی و    ، امـا است عقیدهامامیه همفقهاي با در لزوم اذن حاکم ، ابوحنیفه

و نیـز دیگـر علمـاي معاصـر ازجملـه       . شهید ثـانی با این نظر مخالف هستندمالکی 
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، هسـتند قائل به لـزوم اذن حـاکم   اهللا شاهرودي و آیت سیدمحمد حسینی شیرازي

حقوقدانان و محققان حقوقی بـر  برخی  داند. اذن حاکم را الزم نمی حلّی قحقّم ولی

در دادگـاه  اثبات این امر و حتی  1اثبات دارد و نیاز به الزم ،اذن حاکم این باورند که

و آن  انـد اشـاره نمـوده  نکته جالبی اي نیز به عده گفتنی است .و ضروري است الزم

  3».دانندزا می جرم را )ق.م.ا.303این ماده ( ،شناسان جرم« :هکاین

تـا بحـث    شـود در محکمه اثبـات   دیبا هیعلیمجنمهدورالدم بودن  يادعا ن،یبنابرا

ـ ابـر   رادیا اما است، حیصح مدنظر دادنامه ریس. شود قصاص مطرح  مجازات از تیمعاف  نی

  .شود اثبات دادگاه در دیبا متهم يادعا ن،یدکتر و یفقه نظرات مطابق کهامر استوار است 

  پرونده رد مسائل یبرخ یبررس از غفلت -2

  استان تهران دنظریدادگاه تجد 31شعبه  سیرئ، یعتیشر يآقا

و آن  در این پرونده، مغفول مانـده اسـت   رسد بررسی برخی مسائل به نظر می

  :مسائل عبارتند از

 يمجازات لواط بـرا  ،)1392(مصوب  یقانون مجازات اسالم 234ماده  مطابق - 1

در  هـم  مفعـول  مجـازات احصان، اعدام است و  طیدارا بودن شرا ایفاعل در صورت عنف 

 تعـداد  ماننـد  يمـوارد  یبررسـ  گفتـه،  شیپـ  مطلـب  بـه  توجه با. باشدیمهر حال اعدام 

  اثبات آن، الزم بوده است.   ایوجود عنف  اند کرده خلوت مفعول با فاعل که یدفعات

ارتکاب جنایت با مشارکت دو تن بوده است کـه بررسـی مـواردي ماننـد      -2

ها در جنایت، تعیین کسی که ازهاق نفس را انجام داده است، تعیین  میزان سهم آن

 شد. مهدورالدم بودن باید بررسی میدیه براي سایر ضربات و نحوه اثبات 

؟ تعیـین  ییـا موضـوع   اسـت شبهه حکمی  شبهه در کمال عقلی متهمان، -3

کمـال عقلـی وي    و نیز جاري شدن حد شرب خمر براي شخصی کـه در حد شالق 

ه شـد  جـاري  حـد   ایـن در پرونده حاضـر،  ؛ چنانکه شبهه وجود دارد، صحیح نیست

  

 .74 – 72 صص)، 1395میزان،  :تهران( 1ج ،اشخاص هیعلم یجرا ،یرمحمدصادقیم نیحس. نک:  1

 .226 – 224 صص)، 1392تهران: میزان، ( ،اشخاص هیعل میجرا ا،ینییآقا نیحس. 3
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مطـابق   شـد یـا  مـی حکم برائـت صـادر   بایستی  درمورد حد شرب خمر. اینکه است

  بررسی نشده است. انجامید،میرأي  به صدورق.م.ا.  89بندهاي ماده 

 یباق ه،یقصاص و د يبرا یمحل گرید باشد بودهمهدورالدم  هیعلیاگر مجن -4

ق.م.ا  303و  91 ادومـ و  302مـاده   يبـه بنـدها   زمـان  توان هـم یمن پس. ماند ینم

 يرأ در. سـتند یتعارض دارند و قابل جمـع ن  گریکدیمواد با  نیاچراکه  ؛کرد استناد

 10 نیـی تع بـا  شـد،  ذکـر  قبالً که.م.ا. ق 303 ماده یانیپا قسمت به توجه با حاضر،

  .شودیم محسوب 4حال آنکه، درجه  اند در نظر گرفته 3 درجه را آن حبس، سال

  قصاص حکم رفع يبرا مقتول بودن مهدورالدم به اعتقاد اثبات لزوم -3

  تهران استان دنظریتجد دادگاه مستشار، یزجاج يآقا

 »الدممحقون« و »مهدورالدم«دو اصطالح  فقهاو اصطالح  ینید اتیدر ادب

 بودن الدممحقون قصاص، ياجرا طیشرا از یکی ،واقعدر .دارد وجود ها انسان درمورد

اده دقتل او  بهاذن  ،شرع که است یکس ،مهدورالدم .است مرتکب به نسبت هیعلیمجن

که عبارتند از: الف)  مهدورالدم عانوا اما وآن را واجب شمرده است.  يدر موارد یو حت

 ،یالنب به عنوان ساب یشخص ال،مث يبرا .ینسبب) مهدورالدم  ؛مطلقمهدورالدم 

فقها و نظر  ي. فتواستیاذن حاکم الزم ن ،يکشتن و يمهدورالدم مطلق است که برا

  امر است. نیبر هم یمبتن زیق.م.ا. ن 302ماده  )الف(مقنن در بند 

 ،با اعتقاد صـادقانه  که يفرد) 1 :است تصور قابل شکل سه به مساله نجایا در

اعتقـاد صـادقانه    کـه درصـورت اثبـات    شودیشخص مهدورالدم م کیمرتکب قتل 

 بـه  تنهاو  شود ینم لیاو تحم بر هیقصاص و د ،مقتول بودن مهدورالدم زین و مرتکب

 ،دیـ نماصادقانه خود را ثابت  يادعا مرتکباگر  )2 ؛شودیم محکوم يریمجازات تعز

 )3 ؛اسـت  ریو تعز هید مستحق نباشد هیعلیبودن مجنقادر به اثبات مهدورالدم یول

 بودنمهدورالدم و مرتکب صادقانه(اعتقاد  مزبور موارد از کیچیعدم اثبات ه درصورت

  .ماندیم یباق به قوت خود یقصاص به عنوان اصل کل ،)هیعلیمجن

که اعتقاد را به دلیل درونی  حقوقی و حقوقدانان محققان برخالف نظر برخی

اثبات  ،رسد در قانون سابق و فعلی، قانونگذار دانند به نظر می قابل اثبات نمی ،بودن

خالف اصل  ، زیرا این ادعاداند اعتقاد را الزم دانسته است و صرف ادعا را کافی نمی

  ق.م.ا. نیز به این امر تصریح نموده است. 303است و باید اثبات شود. ماده 
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جمله تصمیم مرتکبان به انتقام حاضر، از هپروندمحتویات با توجه به  ،بنابراین

ق.م.ا.  303مـاده   یش قدرت نفسانی خود، استناد بهاز مقتول و شرب خمر براي افزا

ق.م.ا.  91 مـاده  عالی نیز با پـذیرش ایـن مسـأله، اسـتناد بـه     صحیح نیست و دیوان

کننـده چنـد مطلـب     در این باب، بیـان  91ماده داند.  تر می خصوص را مناسبرایند

اهیت جـرم  ها از م سال و نیز آگاهی آن 18تا  15بین  است: احراز رشد کیفري افراد

و حرمت آن براي اعمال مجازات الزم است. افزون بر اثبات رشد مدنی، احـراز رشـد   

عـدم   ،اصـل  با توجه به اینکـه  ،بنابراین دانسته شده. لی الزموبه طریق اکیفري نیز 

 الحـدود تـدرأ  « قاعـده  صـورت،  در غیـر ایـن   باید آن را اثبات کنددادگاه  رشد است

  استناد باشد. تواند قابل می» الشبهات...ب

 ،رشد و کمال عقلـی  درخصوص تنهامسأله دیگر این است که پزشکی قانونی 

آگاهی بـه حرمـت یـا عـدم حرمـت عمـل را       تواند  باشد و نمیمیقادر به اظهارنظر 

مشخص نماید، حال آنکه در پرونده مورد نظر، چنـین نظـر داده اسـت کـه صـحیح      

شـده بـا مـتهم و مـادرش در     انجـام  ه محتویات پرونده و مصاحبهبا توجه ب« نیست:

شـده و حرمـت آن را بـه دلیـل     ماهیت جرم انجاموي هنگام ارتکاب جرم مطروحه، 

  »....است کردهعدم رشد و کمال عقلی درك نمی

و  باشـد میدم  ءحق اولیا وقصاص  ،اصل اولیه در قتل عمد، اینکهپایانی نکته 

انی کـه مسـئولیت کیفـري    است که مجازات را بر کسـ قاضی  تشخیص آن بر عهده

   دارند، تعیین و اجرا کند.

  یاسالم مجازات قانون 303 و 91 مواد به زمانهم استناد بودن نادرست -4

  تهران استان دنظریتجد دادگاه مستشار، يصریق يآقا

نخسـت  : ضـروري اسـت  دو مطلـب  بیـان  ق.م.ا.،  303و  302 مواد خصوصدر

، مهدورالدم بودن مقتول را اثبات 302قاتل با استناد به یکی از بندهاي ماده  ،اینکه

حاضـر   يأه موضـوع ر دیگر ک دو؛ کند که در این صورت، قصاص و دیه منتفی است

در پـی درك و  مرتکـب، نبایـد    درمورد اعتقادخویش است. اثبات اعتقاد نیز هست، 

فهـم  باید  ، بلکه، باشیممهدورالدم بودنیک حقوقدان یا یک فقیه از استنباط فهم و 

  را مبنا قرار داد.عرفی و متعارف 
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  است: ت ذیلاایراددربرگیرنده در پرونده حاضر،  استدالل دادگاه

 اسـت اشتباه در اعتقاد را احـراز کـرده   ق.م.ا.  91دادگاه به استناد ماده  الف)

و فهـم متعـارف    یـک داراي باشد دیگر ق.م.ا.  91اگر کسی مشمول ماده  کهحال آن

مورد موضوع مستوجب قصاص یا مستوجب اعدام یا سلب حیـات مرتکـب   عرفی در

بـه   توانـد  نمـی  ، اسـتوار باشـد  بر عدم درك مرتکب از جرمدادگاه ر نظر ــنیست؛ اگ

  استناد کند. ق.م.ا.  303ماده 

سـال و   15رغمِ صدور قرار عدم صـالحیت درمـورد مـتهم زیـر      دادگاه به ب)

دادنامه صادره، بـه برائـت او نیـز حکـم      قسمت پایانیارجاع او به دادگاه اطفال، در 

 در فـوت  ثیريأقرار عدم صالحیت صادرشـده تـ  «... بیان داشته است:  ؛ چنانکهداده

  ».  دانداصلی می لرا عامردیف اول (ح.م.)، نداشته و متهم 

) 1392 (مصـوب  قـانون مجـازات اسـالمی    303و  91 وادزمان به ماستناد هم ج)

ق.م.ا. به معناي احراز عدم رشد و کمال عقلی مرتکب اسـت   91. استناد به ماده باشد می

   ماند. ق.م.ا. باقی نمی 303که با وجود استناد به این ماده، دیگر جایی براي استناد به ماده 

  نیمتهم يبرا تیپرونده شخص لیتشک لزوم -5

  تهران استان دنظریتجد دادگاه مستشار، انینیحس يآقا

توجه به محتویات پرونده متهم ردیف دوم که در دادگاه اطفال رسیدگی شده 

در تصمیم اتخاذي در این پرونده مؤثر اسـت. بازسـازي صـحنه قتـل و نحـوه       ،است

شین و پسین متهم دیگر پرونده دخالت هریک از مرتکبان در وقوع قتل، اظهارات پی

اسـتان موجـود نیسـت.    اهمیت دارد که در پرونده مطروحه در دادگـاه کیفـري    نیز

که منجر  -ه تول وارد کردتیغ به سر مقاي که متهم ردیف اول با ممکن است ضربه

مـتهم  ضـربات   که حالیدر ثر باشدؤدر قتل م -شده است  به شکستن دسته تیغ نیز

  قتل دانسته شده است. ردیف دوم، علت

 یایمـ جردر  ،)1392 (مصـوب  ین دادرسی کیفـري یقانون آ 203ماده  مطابق

بـاالتر  و  4قطع عضو، حبس ابـد یـا تعزیـر درجـه      حیات، که موجب مجازات سلبِ

    ، تشکیل پرونده شخصیت ضروري است.است
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 سیرئاستان تهران و  يکل دادگستر سیرئ ییمعاون قضا -جلسه ریدب، یارکواه يآقا

   استان تهران دنظریدادگاه تجد 56شعبه 

 .ین دادرسی کیفري استیاالجرا شدن قانون آاز الزم پیشبه ي مربوط أاین ر

  وارد نیست. ،گفته شیرادپیا ،بنابراین

 قـانون  303 و 91 مـواد  به زمانهم استناد امکان عدم رادیا به پاسخ -6

  :یاسالم مجازات

  تهران استان دنظریتجد دادگاه مستشار، انینیحس يآقا

  : رسدیم نظر به الزم لیذ نکات انیب زبور،ـم رادیا رـشتیب هـرچـه شدن روشن يبرا

مـتهم ردیـف دوم کـه در دادگـاه       پروندهتواند درمورد این ایراد مینکته اول: 

  اطفال مطرح، ولی هنوز رسیدگی نشده است، وارد باشد.

این است که آیا مقتول در این مرتبه نیز قصد تجاوز به متهمـان را  نکته دوم: 

داشته است یا خیر تا بتوان موضوع را از باب دفاع مشروع بررسـی نمـود. توجـه بـه     

  ین زمینه، راهگشا باشد.تواند در ا محتویات پرونده می

تـوان دریافـت ایـن اسـت کـه       ق.م.ا. مـی  91و  89 که با توجه به مـواد نکته سوم: 

قصاص کسانی که حرمت عمل خود را درك نکنند یا بـه کمـال عقلـی نرسـیده باشـند      

امــا شـود،  ق.م.ا. نیـز مجـازات تعزیـري تعیــین مـی     89مــاده  براسـاس منتفـی اسـت و   

کرد و ترمیم و جبـران بـه   باید ن رفته است چه میاکه حیات یک انسان از این درخصوص

  توان با دیه آن را جبران نمود. چه شکل خواهد بود، باید بیان داشت که می

 عـدم  نیعـ  در ،متهمچگونه ممکن است  کنند یم انیکه ب یبرخ رادیپاسخ به ا در

 اسـت  يامـر  مسـئله،  نیگفت که ا دیبا ،مهدورالدم بودن کند يادعا ،یرشد و کمال عقل

 .کنـد  یمـ  خفـت  و حقـارت  احساس خود در شود یم واقعتجاوز  که مورد يو فرد یعرف

 نیکشـتن چنـ   ،ییجو انتقامبه  افتنیسوق  باخود  یآالم روح نیتسک منظوربه ،جهیدرنت

او را بـر   ،شـخص  یدرونـ  تحاال عمل، نی. درواقع، پس از ارتکاب اداند یرا مجاز م يفرد

  .»برسانم قتل به را فرد نیا دیبا«که  داردیوام اعتقاد و تصور نیا
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تغییر عنوان اتهام از مشارکت در قتل بـه مباشـرت در آن اسـت     چهارم:نکته 

افزون بر تغییر عنوان اتهامی، نسبت به مشارکت در قتـل، حکـم برائـت     ،که دادگاه

صرف تغییر عنوان اتهـام کـافی اسـت و     ادر کرده است که اقدام زائدي است، زیراص

  صدور حکم برائت از عنوان اتهامی نخست، وجهی ندارد.

.م.ا. که به ارتکاب جرم ق 302ماده  )الف(بند  مطابق که است نیا: پنجمنکته 

 عنفوقوع عمل لواط و به درخصوص ،کرده است اشاره اتیمستوجب سلب ح يحد

 قیتحق دیبا زین ـ دست به ارتکاب قتل زده است سبب نیدب ،مرتکب که - بودن آن 

  .دیانجامیم زین هیدشدن  یمنتف بهرفتار اساساً  نیکه در صورت وقوع ا شد یم

خـود   تااظهار از یکی در اومرتکب است.  ياثبات ادعا رهبادر يبحث بعد

دانم کـه عمـل قتـل حـرام     یم: «... کند یم انیعلم به حرمت قتل ب درخصوص

 نیمرتکب ا ،خاطر نفرتدانم... چون نفرت داشتم بهیمجازاتش را هم ماست و 

 نگرفته صورت یبررس ،دیباکه طورآن فرد،اعتقاد  درخصوص ظاهراً. »کار شدم...

 ،6/66 فیرد 11/7/1367مورخ  60شماره  يِاصرار يأر ز،ینمورد  نی. در ااست

مهدورالدم بودن مقتـول   بههذا راجعمع ...«کند: یم انیب 295تبصره ماده  لیذ

 هیممکن است موضوع د ،احراز شود تیاست، چون اگر واقع نشده یکاف قیتحق

  ».شود... یمنتف زین

  استان تهران کی يفریدادگاه ک 84شعبه  سیرئ، يباقر يآقا

عـالی کشـور   دگاه کیفري استان تهـران در دیـوان  دا 113رأي صادره از شعبه 

و  )1392(مصـوب  ق.م.ا  91نقض شد و دیوان خواسـتار انطبـاق موضـوع بـا مـاده      

  بررسی رشد و کمال عقلی مرتکبان شد.

نظر کـرد کـه مرتکبـان حـین     سیون پزشکی قانونی چنین اظهاریکم در این راستا،

ارتکاب جرم از رشد و کمـال عقلـی بـراي درك ماهیـت عمـل و حرمـت آن برخـوردار        

. بنابراین، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر پزشکی قانونی به این نتیجـه  اند نبوده

رسید که دالیل موجود در پرونده مبنی بر اعتقاد مرتکبان به مهدورالـدم بـودن مقتـول،    

  صادر و نهایتاً تأیید شد. ،لذا رأي دادگاه بر این اساس ،کافی است
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 مقتول اموال از سرقت و بودن مهدورالدم اعتقاد به قتل يادعا انیم یتناف - 7

  تهران استان کیفري دادگاه قاضی، يزمحمدیعز يآقا

سال بوده است، ارسال پرونده به دادگاه  18تا  15دوم، بین  اگر متهم ردیف

و رأي وحدت رویه،  با توجه به تاریخ صدور حکم باشد، زیرامیاطفال برخالف قانون 

، با دادگاه کیفري استان است. بنابراین، از مستوجب سلب حیات مرسیدگی به جرای

  از سوي دیگر، دادگاه باید نتیجه ،ارسال پرونده به دادگاه اطفال صحیح نبوده سو یک

  کرد. رسیدگی به پرونده مطروحه در دادگاه اطفال را در این رأي منعکس می

 برسـاند  قتـل  بـه  را يفـرد  بـودن،  لدما مهدور يادعا به یکس اگر نکهیا گرید نکته

 خداونـد  دسـتور  انجـام  و شیخـو  یمذهباو بنا بر اعتقاد  رایز معناست،یب سرقت ارتکاب

  .  ستمعنایب نفسهیف نجایو ارتکاب سرقت در ا کند یمبادرت به قتل مهدورالدم م

ق.م.ا  91ماده مصداقِ سال و  18زیر  ،است که اگر متهمنکته شایان ذکر این 

عدم آگاهی از ماهیت جرم ارتکابی و حرمت آن و ه (با احراز شرایط این ماد است

به شالق حدي به دلیل شرب خمر  ستنبای، ، مرتکب)نیز عدم رشد و کمال عقلی

  شد. محکوم می

  مقتول بودن الدممهدور به قاتل اعتقاد احراز در دادسرا نقش -8

 سیرئاستان تهران و  يکل دادگستر سیرئ ییمعاون قضا -جلسه ریدب، یاهوارک يآقا

  استان تهران دنظریدادگاه تجد 56شعبه 

 نـدارد،  تیصـالح  مشـروع  دفاع طیشرا احراز يبرا دادسرا که نظر نیا ایآ

  است؟ حیصح

  تهران استان کیفري دادگاه قاضی، يزمحمدیعز يآقا

 مشـروع  دفـاع  يادعـا  مـتهم  کهیزمان البته شود، وارد تیماه در تواند ینم دادسرا

 دادگـاه  در هـا  آن بـه  تـا  کنـد  يآورجمـع  را مـتهم  هیـ عل و له لیدال دیبا دادسرا دکن یم

ق.م.ا.  302مـاده   2تبصره  درخصوص یدگیرس تیاگر دادسرا صالح رایز ،شود یدگیرس

 ورود حـق  دادسـرا  ن،یبنـابرا . دینمامحکوم  هیو د ریفرد را به تعز تواند ینم باشد داشته را
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قـرار جلـب بـه     دیبا ،مرتکب جانب از مشروع دفاع يادعا صورت در و ندارد را تیماه در

متهم را جمع کند تـا همـراه بـا پرونـده بـه دادگـاه        هیله و عل لیدال و ،صادر را یدادرس

پرونده پس از چند سال به دادگاه ارسال شـود و در آن   است ممکن چراکه د؛ینماارسال 

  .شد خواهد عیینخواهد بود و حق متهم تض لیدال يآور زمان، دادگاه قادر به جمع

 کیـ  در ال،مثـ  يبـرا . شـود یمـ  اشتباه دچار خود میتصم و صیتشخ در دادسرا یگاه

ـتدالل   ادعـا  نیـ ا توجه با زین دادسرا و دبو دهکر را مقتول بودن مهدورالدم يدعاا قاتل مورد، اس

 بـود  نمـوده  صـادر  بیـ تعق منـع  قـرار  لـذا  ،نبـوده اسـت   يعنصـر معنـو   ينمود که قاتل دارا

ـتن  ضمن نجایمرتکب در ا رایاست، ز اشتباه و نادرستکامالً  ،میتصم نیا که یدرحال علـم   داش

 ایـ اعتقـاد   نیـ و ا .اسـت دست به ارتکاب قتل عمـد زده   ،اشتباه اعتقاد کیصرف  زین وو عمد 

دادسـرا   تیعـدم صـالح   دیـ که مؤ گری. نکته دزندیاو لطمه نم مجرمانه قصد به اشتباه، هزیانگ

متجـاوز را مهدورالـدم    که باشدیمق.م.ا.  302ماده  )ت(است، توجه به بند  تیدر ورود به ماه

  .  ردیدر دادگاه صورت گ دیبا زیمتجاوز، مهدورالدم است ن نکهیاثبات ا شناخته است.

  مشارکت جرم از دوم فیرد متهم رئهتب و یاتهام عنوان رییتغ -9

   تهران استان دنظریتجد دادگاه مستشار، يجعفر يآقا

دوم از اتهـام   فیـ کـه بـر دادنامـه وارد اسـت تبرئـه مرتکـب رد       يگرید رادیا

 مباشـرت  بـه  مشارکت زا را یاتهام عنوان دادگاه کهیوقت .باشدیممشارکت در قتل 

بـا توجـه    کهنیا گرید مورد. ستین نامبرده دنبه تبرئه کر يازین گرید دهد یم رییتغ

ضـربه شـالق از    80بر  یق.م.ا در پرونده حاضر، صدور حکم مبن 91به شمول ماده 

 )الـف (ق.م.ا. ناظر بر بنـد   91وفق ماده  دیو دادگاه با ستین حیباب شرب خمر صح

  .داد یم يق.م.ا. رأ 89 هماد

 رینظ یمیجرا ارتکاب و مقتول بودن الدممهدور به قاتل اعتقاد یتناف -10

  او توسط خمر شرب

  استان تهران کی يفریدادگاه ک 10شعبه  سیرئ، زادهقربان يآقا

 تَبع به نبوده، جرم تیماه درك به قادر متهم ،یقانون یپزشک نظر مطابق یوقت

 به بودن، مهدورالدم به اعتقاد رایز ،است یمنتف زین بودن الدم مهدور به اعتقاد آن،
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 یِجرم ارتکاب تیهم ماه دیفرد با یعنی است؛ یارتکاب جرم تیماه درك از فراتر مراتب،

 عبارت به. کند درك دارد، را آن انجام قصد خود که یجرم تیو هم ماه )لواط(مقتول 

 که یکس ،حال. باشد آگاه است مرگ که لواط یقانون و یشرع مجازات به دیبا گر،ید

 مقتول، یارتکاب عمل به تواند یم چگونه ستین جرم تیماه درك به قادر وجهچیه به

 بر یمبن یقانون یپزشک نظر به توجه با ن،یبنابرا. باشد واقف لواط مجازات و خود رفتار

با توجه به  ،عالوهبه. است یمنتف بودن مهدورالدم به اعتقاد جرم، تیماه درك عدم

مانند شرب  گرید میمرتکب جرا دیاعتقاد به مهدورالدم بودن، مرتکب نبا یشرع يمبنا

  . شود یباعث تزلزل اعتقاد او م رایز ،سرقت شود ایخمر 

تفاوت مجازات مرتکب لواط در صورت محصـن بـودن او در قـانون     -11

   میو قانون قد دیجد

  تهران استان دنظریتجد دادگاه مستشار، پوریموس يآقا

فاعـل،   اگر جدید قانون در بود، ولی اعدام فاعلِ لواط، مجازات سابق، قانون در

 مجـازات  قـانون  234 مـاده  کیفـر وي، وفـق   نباشد و مفعول را اکراه نکنـد،  محصن

بـر ادعـاي    مقتـول کـه بنـا    ظـاهراً  ،است. در این پرونده شالق ضربه 100 اسالمی،

 234 مـاده  بـه  توجه با لذا ،نداشته را احصان شرایط ،واط شده استمرتکب لقاتالن 

  .است نبوده ق.م.ا. مهدورالدم

 91 مـاده  ق.م.ا. بـا  303 مـاده  کارکرد و داشت که شمولهمچنین باید توجه 

مقتول چندین بار با یکـدیگر ارتبـاط    و قاتل اینکه بر دقت نظر با. دارد ق.م.ا. تفاوت

اعتقاد به مهدورالـدم بـودن منتفـی اسـت.      براساسلیه عاند، بحث قتل مجنی داشته

 قـانون  رچنـد در است، ه )1392(مصوب ق.م.ا  91 ماده مشمول ،سان، موضوعبدین

قضایی گاهی به  هبود، اما روی نشده اشاره )عقلی رشد و کمال( موضوع این به سابق

 در دانست. همچنین، مقنن استناد عدم رشد و کمال عقلی، فرد را قابل قصاص نمی

 و مجـانین  سـال،  18 زیـر  بالغ افراد به، راجع)1392(مصوب قانون مجازات اسالمی 

 140 مـاده  مطـابق  دارند، ارفاق بیشتري قائل شده است. روانی اختالل که اشخاصی

 سـابق،  کـه در قـانون   درحـالی  است؛ کیفري روانی نیز رافع مسئولیت ق.م.ا، اختالل

   تنها افراد مبتال به جنون، فاقد مسئولیت کیفري بودند.
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 آن بـه  اسـتناد  امکان يبرا آن مفاد نییتب و قاتل اعتقاد احراز لزوم -12

  قصاص حکم رفع يبرا

  تهران استان دنظریتجد دادگاه 61 شعبه سیرئ، نورزاد يآقا

برخوردار اسـت   ییبسزا تیاهم از دان،ب اعتقاد در اشتباه و بودن مهدورالدم بحثم

 را بـودن  مهدورالـدم  يادعـا  سهولت، به اگر. شودیم قصاص از قاتل ییرها سببچراکه 

 جـرم  بـه  جامعـه  افـراد  ریسا قیتشو به منجر م،یریبپذ دادگاه در آن اثبات و احراز بدون

  .شود یم مستمسک نیا با قصاص از فرار و قتل

 مهدورالـدم  را مقتـول  ،اشـتباه بـه  مـتهم  اینکـه  اثبـات  بـراي  خـود  رأي در دادگاه

 مبنـی  اشـتباه  اثـر  در که مـتهم  است مسلم و ثابت ،دادگاه براي« دانسته آورده است: می

 مبنـی  قانونی پزشکی اخیر نظریه و است گردیده قتل مرتکب مقتول بودن مهدورالدم بر

 عـدم  دلیـل  بـه  را آن حرمت و شدهانجام جرم ماهیت جرم، ارتکاب هنگام متهم اینکه بر

اي ، حال آنکه دلیـل و قرینـه  »نمایدمی تأیید است را کردهنمی درك عقلی کمال و رشد

  .  نشده استکه مثبت این اعتقاد مرتکبان باشد در رأي دادگاه ذکر 

و بـه صـورت    یبـا ادلـه کـاف    دیاشتباه در آن با ایاعتقاد به مهدورالدم بودن  موارد

 ایـ متهم چگونه در اعتقاد خـود اشـتباه کـرده اسـت؟ آ     ال،مث طوربهمستدل اثبات شود. 

 شـهرت  سـوء  او ایـ آ اسـت؟  دهید فساد يهاخانه به آمد و رفت حال در را مقتول شخص

 بـا  دیـ نبا. شـود  ذکـر  يرأ در ینـ یع و کامـل  صـورت  بـه  دیـ با مـوارد  نیا است؟ داشته

  .شود گشوده جامعه در مرج و هرج و ینظمیب باب آراء، صدور در يانگار سهل


