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در این شماره میخوانید:
ما از عدالت سهمی داریم

دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سازمان حقوق بشر ایران /محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره :مریم غفوری
تحریریه :نقی محمودی ،جواد عباسی توللی ،آفاق ربیعیراده
صفحهبندی :ماهور خوشقدم
تماس با مجلهmail@iranhr.net :
حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!
یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

قتل عمد در قوانین ایران
جامعه ایران و افزایش آمار قتلها؛ چه کسی مسئول است؟
در قوانین کیفری ایران« ،قتل عمد» تعریف دقیقی ندارد
حکومت ایران با رجعت به قوانین  ۱۴قرن پیش ،مولد بی نظمی و بی عدالتی است
حقوقی دعاوی «قتل عمد» در ترکیه و ایران
مقایسه
ِ
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اســت یــا غیرعمــدی ،شــرایطی دارد کــه در ســیر تحــول قوانیــن مختلــف
قابــل بررســی اســت.
وجوه تمایز قتل عمد و قتل غیر عمد
عنصــر معنــوی جــرم قتــل عمــدی ،مثــل ســایر جرائــم عمــدی،
علــم و قصــد و عنصــر معنــوی جــرم قتــل غیرعمــد مثــل ســایرجرایم
غیرعمــدی ،تقصیــر یــا خطــای جزایــی اســت.
مواد مرتبط با قتل عمد در قوانین کیفری ایران
یکــی از عناصــر اصلــی تشــکیل دهنــدهی جــرم قتــل عمــد ،عنصــر الف -قبل از بهمن :۵۷
معنــوی یــا روانــی اســت .تفکیــک قتــل عمــدی از غیرعمــدی در وجــود قســمت دوم قانــون مجــازات عمومــی مصــوب  ۷بهمــن مــاه ۱۳۰۴
یــا عــدم عنصــر معنــوی اســت .عنصــر معنــوی ،دارای اج ــزای مختلف ــی شمســی از بــاب ســوم
از قبیـــل س ــوءنیت عــام (عمــد در رفتــار یــا قصــد فعــل) و ســوءنیت مــاده  - ۱۷۰مجــازات مرتکــب قتــل عمــدی اعــدام اســت مگــر در
ً
خــاص (عمــد درنتیجــه ی ــا قص ــد نتیج ــه) اس ــت.
مــواردی کــه قانونــا اســتثنا شــده باشــد.
از ســوی دیگــر ،علــم و اراده ،از مهمتریــن اج ــزاء عنصــر معنــوی قتــل ایــن مــاده بــدون تعریــف از جــرم قتــل عمــد ،بــه مجــازات آن کــه اعــدام
عمــدی ،بــه شــمار م ـیرود.
اســت ،پرداختــه اســت.
ً
مــاده  - ۱۷۱هــر کــس عمــدا بــه دیگــری جــرح یــا ضربــی وارد آورد کــه
قتل آنی یا هیجانی و قتل با سبق تصمیم
منتهــی بــه مــوت مجن ـی علیــه گــردد ،بــدون ایــن کــه مرتکــب قصــد
قتــل بــا ســبق تصمیــم ( )premeditated murderبــا قتــل آنــی و کشــتن را داشــته باشــد بهحبــس بــا اعمــال شــاقه از ســه تــا ده
هیجانــی ،از جهــات متعــددی ،تفــاوت دارد .در قتــل بــا ســبق تصمیــم ،ســال محکــوم خواهــد شــد مشــروط بــر ایــن کــه آلتــی کــه اســتعمال شــده
ممکــن اســت قاتــل بــرای انجــام قتــل ،ســاعتها ،روزهــا ،ما ههــا و حتــی اســت آلــت قتالــه نباشــد و ا گــر آلــت ،قتالــه باشــد مرتکــب درحکــم قاتــل
ســالها نقشــه بچینــد و ابــزار و لــوازم الزم را تهیــه و مهیــا کــرده و در عمــدی اســت.
فرصتــی مناســب ،قصــد خــود را عملــی ســازد.
مــاده  ۱۷۵قانــون مجــازات ســال  ۱۳۰۴ا گــر قتــل در جریــان نــزاع دســته
ولــی در قتــل آنــی یــا هیجانــی ،قاتــل هیــچ انگیــزه و قصدی بــرای انجام جمعــی ،اتفــاق افتــاده و مرتکــب قتــل معلــوم نباشــد ،در مــورد هــر یــک
قتــل از قبــل نــدارد ولــی بــه لحــاظ قــرار گرفتــن در یــک وضعیــت روحــی از شــرکای جــرم ،صرفــا مجــازات حبــس اعمــال مــی شــد .مــاده ی :۱۷۵
و روانــی ،مبــادرت بــه قتــل میکنــد .در قتــل بــا ســبق تصمیــم ،قاتــل هــر گاه در اثنــاء منازعــه کــه چنــد نفــر بــه خصــوص در آن مشــارکت
ً
قبــل از ارتــکاب قتــل ،نتیج ـهی عمــل خــود و ســود و زیــان حاصــل از داشــتهاند قتــل یــا جــرح یــا ضــرب واقــع شــود و مرتکــب شــخصا معلــوم
آن را ســبک ســنگین کــرده و ســپس اقــدام بــه قتــل میکنــد .در صورتــی نباش ـد هــر یــک از آنهــا در صــورت وقــوع قتــل بــه یــک الــی ســه ســال و
کــه در قتــل آنــی یــا هیجانــی ،چنیــن موضوعــی وجــود نــدارد.
در صــورت وقــوع جــرح بــه ســه مــاه الــی یــک ســال و در صــورت وقــوع
بنابرایــن در قوانیــن اکثــر کشــورها ،در خصــوص ایــن دو قتــل مجــازات ضــرب بــه ســه الــی شــش ماهحبــس تأدیبــی محکــوم میشــود.
ً
هــای متفاوتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .امــا در قوانیــن مجــازات و وفــق مــاده ی  - ۱۷۶هــر کــس عمــدا بــه دیگــری ادویــه یــا مشــروباتی
جمهــوری اســامی از بــدو تــا قانــون اخیــر التصویــب ســال  ،۱۳۹۲هیــچ بدهــد کــه موجــب قتــل یــا مــرض یــا عجــز او از کار گــردد مثــل آن اســت
گونــه تمایــزی ،بیــن ایــن دو قتــل وجــود نــدارد.
کــه بــه واســطه جــرح یــا ضربموجــب آن شــده باشــد و همــان مجــازات
دیــوان عالــی کشــور در رای اصــراری بــه شــماره  ۱۰/۹/۱۳۵۰-۲۸۵را خواهــد داشــت.
بــه لحــاظ عــدم احــراز قتــل بــا ســبق تصمیــم ،قتــل را عمــد تشــخیص ب -قوانین مجازات اسالمی بعد از بهمن :۵۷
نــداده اســت.
 - ۱قانون مجازات اسالمی مصوب سال :۱۳۷۵
رای اصراری ا کثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده  :۲۰۴قتل نفس بر سه نوع است  :عمد شبه عمد و خطا.
بــا توجــه بــه اعتــراض فرجامخــواه و وکیــل مشــارالیه ایــن ایــراد بــر عــاوه بــر مــاده ی  ، ۲۰۴قانونگــذار در مــاده ی  ۲۹۵قانــون مجــازات
دادنامــه فرجامخواســته وارد اســت بــا ایــن کــه دال ئــل و شــواهدی کــه اســامی مصــوب  ،۱۳۷۵در بخــش دیــات ۵ ،نــوع قتــل و مجــازات آن
مســتند اســتنباط دادگاه در صــدور حکــم فرجامخواســته واقــع شــده تشــریح کــرده اســت:
اســت هیچیــک مثبــت ســبق تصمیــم و قصــد قتــل کــه شــرط تحقــق و الــف ـ قتــل يــا جــرح يــا نقــص عضــو كــه بــه طــور خطــاء محــض واقــع
يشــود و آن در صورتــي اســت كــه جانــی نــه قصــد جنايــت نســبت بــه
ثبــوت قتــل عمــدی اســت نمیباشــد .معهــذا دادگاه جــرم متهــم را کــه از م 
مصادیــق قســمت اخیــر مــاده ۱۷۱قانــون مجــازات عمومــی اســت قتــل مجنــی عليــه را داشتهباشــد و نــه قصــد فعــل واقــع شــده بــر او را ماننــد
عمــد دانســته اســت .از ایــن لحــاظ دادنامــه مزبــور موجــه و مدلــل بنظــر آن كــه تيــری را بــه قصــد شــكاری رهــا كنــد و بــه شــخصی برخــورد نمايد.
نمیرســد و بــا توجــه بــه اصــل  ۷۸متمــم قانــون اساســی ،بــه اکثریــت
آراء نقــض و رســیدگی مجــدد بــه شــعبه دیگــر دادگاه جنائــی اســتان
پنجــم کــه عنداللــزوم طبــق مــاده  ۸قانــون محاکــم جنائــی تشــکیل
یشــود ارجــاع میگــردد.
م

قتل عمد در قوانین ایران

نقی محمودی
تعاریف و کلیات:
جــرم قتــل عمــد یکــی از عمــده جرائــم علیــه اشــخاص اســت کــه از
دیربــاز در جوامــع مختلــف بــه عنــوان عملــی مذمــوم تلقــی و در قوانیــن
کیفــری تمــام کشــورها در ایــن خصــوص -صرفنظــر از نــوع و کیفیــت
مجــازات -جرمانــگاری شــده اســت .قتــل عمــدی در زمــرهی جرائــم
طبیعــی اســت.
قتــل عمــد از نظــر فقهــای اســامی و در قانــون مجازات اســامی ،عبارت
اســت از گرفتــن جــان دیگــری بــدون مجــوز شــرعی و قانونــی .هرکســی
جــان دیگــری را بــدون مجــوز بگیــرد قاتــل و مســتوجب مجــازات اســت.
مقصــود از “مجــوز شــرعی” در ایــن تعریــف ،اعطــای مجــوز قتــل از
ســوی قانونگــذار ،بــه شــوهر زنــی اســت کــه بــا مــرد دیگــری رابطــه ی
جنســی داشــته باشــد و در حیــن رابطــه جنســی و یــا انــدک زمانــی بعــد از
آن  ،جــان یکــی یــا هــر دوی آن هــا را بســتاند .بــه ایــن نــوع قتــل عمــد
کــه در قوانیــن جمهــوری فاقــد مجــازات اســت “قتــل در فــراش” نــام
نهادهانــد .در متــن مقالــه ،بــه قتــل در فــراش بیشــتر خواهیــم پرداخــت.
امــا منظــور از “مجــوز قانونــی” اعطــای اختیــاری بــه ســربازان وظیفــه یــا
کارمنــدان زنــدان اســت کــه در زنــدان و گاه در ســطح شــهر ،بــه عنــوان
مامــور ،جــان اشــخاصی را کــه بــه قصــاص نفــس محکــوم شــدهاند را
میگیرنــد.
همچنیــن ،در صورتــی کــه قاتــل ،پــدر و اجــداد پــدری باشــند بــه حکــم
حدیــث “انــت و مالــک البیــک” قصــاص نمیشــوند .همچنیــن اگــر
قاتــل مســلمان و مقتــول غیــر مســلمان باشــد .در ایــن خصــوص مــاده
 ۳۰۱قانــون مجــازات اســامی مقــرر داشــته اســت :قصــاص در صورتــی
ثابــت مــی شــود کــه مرتکــب ،پــدر یــا از اجــداد پــدری مجنــی علیــه

نباشــند و مجنــی علیــه ،عاقــل و در دیــن بــا مرتکــب مســاوی باشــد.
از ســوی دیگــر ،طبــق تبصــره  ۲مــاده  ۲۰۴قانــون مجــازات اســامی:
در صورتــی كــه شــخصی ،كســی را بــه اعتقــاد قصــاص يــا بــه اعتقــاد
ً
مهدورالــدم بــودن بكشــد و ايــن امــر بــر دادگاه ثابــت شــود و بعــدا معلــوم
گــردد كــ ه مجنیعليــه مــورد قصــاص و يــا مهدورالــدم نبــوده اســت
قتــل بــه منزلــه خطــاء شــبيه عمــد اســت .و اگــر ادعــای خــود را در مــورد
مهدورالــدم بــودن مقتــول بــه اثباتبرســاند قصــاص و ديــه از او ســاقط
اســت .بــه همیــن ســادگی! کســی مــی توانــد دیگــری را بــه قتــل رســانده و
در دادگاه مدعــی شــود کــه مقتــول ،مهدورالــدم بــوده اســت و اگــر دادگاه
ادعــای او را بپذیــرد ،از قصــاص و هــر گونــه مجــازات دیگــر مبراســت!
در مقــررات مــاده  ۳۳۲قانــون مجــازات اســامی :هــر گاه ثابــت شــود کــه
مامــور نظامــی یــا انتظامــی ،در اجــرای دســتور آمــر قانونــی تیرانــدازی
کــرده و هیــچ گونــه تخلفــی از مقــررات نکــرده اســت ،ضامــن دیــهی
مقتــول نخواهــد بــود .البتــه در مــورد اعمــال مــاده  ۳۳۲مذکــور،
بایســتی قانــون بــه کارگیــری ســاح توســط ماموریــن نیروهــای مســلح
در مــوارد ضــروری (مصــوب  )۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳و خاصــه مــواد  ۱۲و  ۱۳آن
مــورد لحــاظ قــرار گیــرد .البتــه حقوقدانــان ،اعمــال مقــررات ایــن مــاده
را بــه طــور مطلــق ،مخالــف عدالــت قضائــی میداننــد .از جملــه دکتــر
محســنی در کتــاب حقــوق جــزای عمومــی ،جلــد ســوم صفحــه ی ۲۰۳
مــی نویســد :علمــای علــم حقــوق جــزا ،در مرحلــه تئــوری ،ســه نظریــه در
مــورد مســئولیت مامــور در مقابــل آمــر بیــان کردهانــد ،نخســت نظریـهی
اطاعــت محـض ،دوم نظریـهی وجــدان آ گاه و ســوم نظریـهی رعایــت
ظواهــر .مقــررات ایــن مــاده بــا بــا نظری ـهی ســوم همخوانــی دارد.
قتــل دارای انــواع مختلفــی اســت کــه قتــل عمــدی میتوانــد بــه
قصــاص قاتــل منجــر شــود امــا تشــخیص دقیــق اینکــه قتلــی عمــدی
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ب ـ قتــل يــا جــرح يــا نقــص عضــو كــه بــه طــور خطــاء شــبيه عمــد واقــع
ً
ميشــود و آن در صورتــی اســت كــه جانــی قصــد فعلــی را كــه نوعــا ســبب
جناي ـت نمــی شــود داشــته باشــد و قصــد جنايــت را نســبت بــه مجنــی
عليــه نداشــته باشــد ماننــد آن كــه كســی را بــه قصــد تأديــب بــه نحــوی
ً
ً
كــه نوعــا ســبب جنايــت نمیشــو د بزنــد و اتفاقــا موجــب جنايــت گــردد
ً
ً
يــا طبيبــی مباشــرتا بيمــاری را بــه طــور متعــارف معالجــه كنــد و اتفاقــا
ســبب جنايــت بــر او شــود.
ج ـ مواردی از جنايت عمدی كه قصاص در آنها جايز نيست.
تبصــره  ۱ـ جنايتهــای عمــدی و شــبه عمــدی ديوانــه و نابالــغ بــه
منزلــه خطــاء محــض اســت.
تبصــره  ۲ـ در صورتــی كــه شــخصی كســی را بــه اعتقــاد قصــاص يــا بــه
اعتقــاد مهدورالــدم بــودن بكشــد و ايــن امــر بــر دادگاه ثابــت شــود و
ً
بعــدا معلــوم گــردد كهمجنيعليــه مــورد قصــاص و يــا مهدورالــدم نبــوده
اســت قتــل بــه منزلــه خطــاء شــبيه عمــد اســت .و اگــر ادعــای خــود را در
مــورد مهدورالــدم بــودن مقتــول بــه اثباتبرســاند قصــاص و ديــه از او
ســاقط اســت.
تبصــره  ۳ـ هــر گاه بــر اثــر بــي احتیاطــی يــا بــی مباالتــی يــا عــدم مهــارت
و عــدم رعايــت مقــررات مربــوط بــه امــری قتــل يــا ضــرب يــا جــرح واقــع
شــود بــه نحــوی كهاگــر آن مقــررات رعايــت ميشــد حادث ـهای اتفــاق
نمیافتــاد قتــل و يــا ضــرب و يــا جــرح در حكــم شــبه عمــد خواهــد بــود.
 - ۲قانون مجازات اسالمی مصوب :۱۳۹۲
هر چند در قانون اخیرالذکر در مورد قتل عمد و در مقایســه با قوانین
قبلــی از نوآوریهایــی وجــود دارد ،ولــی همچنــان بــا کاســتیهایی
روبـهروســـت و ضــرورت توجــه بــه تــرك فعــل در قتــل عمــدی ،تصریــح واقــع شــده یــا نظیــر آن میگــردد ،هرچنــد قصــد ارتــکاب آن جنایــت و
ً
بــر قصــد فعــل واقـــع شـــده بـــر مجنــی علیـــه بـــه عنـــوان احــراز عمــد در نظیــر آن را نداشــته باشــد ولــی آ گاه و متوجــه بــوده کــه آن کار نوعــا
جنایت ،ضرورت توجه بـــه ارادی بـــودن رفتـــار مرتکـب در جنایـت قتـل موجــب آن جنایــت یــا نظیــر آن میشــود.
عمـــد و نیـــز ضــرورت تفکیــک بیــن قتــل بــا ســبق تصمیــم و قتــل آنــی یــا پ -هــرگاه مرتکــب قصــد ارتــکاب جنایــت واقــع شــده یــا نظیــر آن
هیجانی از جملـــه مســـائل مهمی اســـت کـــه در مورد آنها ســاکت اســت .را نداشــته و کاری را هــم کــه انجــام داده اســت ،نســبت بــه افــراد
ً
هنــوز هــم در آخریــن قانــون مجــازات اســامی ،تعریــف جامــع و دقیقــی متعــارف نوعــا موجــب جنایــت واقــع شــده یــا نظیــر آن ،نمیشــود لکــن
ٌ
مجنــی علیــه ،بــه علــت بیمــاری ،ضعــف ،پیــری یــا هــر
از قتــل عمــدی نشــده و صرفــا بــه تشــریح مصادیــق اعمــال مجرمانــه در خصــوص
ً
بســنده شــده اســت.
وضعیــت دیگــر و یــا بــه علــت وضعیــت خــاص مکانــی یــا زمانــی نوعــا
از جمله مواد  ۲۸۹و ۲۹۰
موجــب آن جنایــت یــا نظیــر آن میشــود مشــروط بــر آنکــه مرتکــب بــه
مــاده  ۲۸۹-جنایــت بــر نفــس ،عضــو و منفعــت بــر ســه قســم عمــدی ،وضعیــت نامتعــارف مجنـ ٌـی علیــه یــا وضعیــت خــاص مکانــی یــا زمانــی
شــبه عمــدی و خطــای محــض اســت.
آ گاه و متوجــه باشــد.
ماده  ۲۹۰-جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود:
ت -هــرگاه مرتکــب قصــد ایــراد جنایــت واقــع شــده یــا نظیــر آن را داشــته
الــف -هــرگاه مرتکــب بــا انجــام کاری قصــد ایــراد جنایــت بــر فــرد یــا باشــد ،بــدون آنکــه فــرد یــا جمــع معینــی مقصــود وی باشــد ،و در عمــل
افــرادی معیــن یــا فــرد یــا افــرادی غیرمعیــن از یــک جمــع را داشــته نیــز جنایــت مقصــود یــا نظیــر آن ،واقــع شــود ،ماننــد اینکــه در اماکــن
باشــد و در عمــل نیــز جنایــت مقصــود یــا نظیــر آن واقــع شــود ،خــواه عمومــی بمبگــذاری کنــد.
ً
کار ارتکابــی نوعــا موجــب وقــوع آن جنایــت یــا نظیــر آن بشــود ،خــواه تبصــره  ۱-در بنــد (ب) عــدم آ گاهــی و توجــه مرتکــب بایــد اثبــات گــردد
نشــود.
و در صــورت عــدم اثبــات ،جنایــت عمــدی اســت مگــر جنایــت واقــع
ً
ً
ب -هــرگاه مرتکــب ،عمــدا کاری انجــام دهــد کــه نوعــا موجــب جنایــت شــده فقــط بــه علــت حساســیت زیــاد موضــع آســیب ،واقــع شــده باشــد
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قتــل شــود از یــک مــاه تــا شـشماه بــه حبــس تأدیبــی محکــوم خواهــد
شــد و ا گــر در مــورد قســمت اخیــر ایــن مــاده مرتکــب جــرح یــا ضــرب
شــود بــه حبــس تادیبــی از هشــت روز تــا دو مــاه محکــو م میشــود.
بدیــن ترتیــب ،قانونگــذار ســال  ،۱۳۰۴شــوهر قاتــل را در مقــام قتــل
همســر و شــریک جنســی او ،از مجــازات معــاف کــرده بــود ولــی بــرای پــدر
یــا بــرادر قاتــل یــک مــاه تــا شــش مــاه حبــس تعییــن کــرده بــود .مبنــای
معافیــت از مجــازات شــوهر قاتــل ،مبنائــی منبعــث از فقــه اســامی اســت
کــه بعــدا بــه تفصیــل بــدان خواهــم پرداخــت.
پــس از بهمــن  ، ۵۷مــاده ی فــوق الذکــر در ســال  ، ۱۳۷۵دســتخوش
تغییراتــی شــد .مــاده  ۶۳۰ق.م.ا .بیــان میکــرد« :هــرگاه مــردی همســر
خــود را در حــال زنــا بــا مــرد اجنبــی مشــاهده کنــد و علــم بــه تمکیــن زن
داشــته باشــد ،میتوانــد در همــان حــال آنــان را بــه قتــل برســاند».

ً
و حساســیت زیــاد موضــع آســیب نیــز غالبــا شــناخته شــده نباشــد کــه در
ایــن صــورت آ گاهــی و توجــه مرتکــب بایــد اثبــات شــود و در صــورت
عــدم اثبــات ،جنایــت عمــدی ثابــت نمیشــود.
تبصــره  ۲-در بنــد (پ) بایــد آ گاهــی و توجــه مرتکــب بــه اینکــه کار
ً
نوعــا نســبت بــه مجنـ ٌـی علیــه  ،موجــب جنایــت واقــع شــده یــا نظیــر آن
میشــود ثابــت گــردد و درصــورت عــدم اثبــات ،جنایــت عمــدی ثابــت
نمیشــود.
سیر تطور “قتل در فراش” در قوانین کیفری ایران
اولیــن متــن قانونــی در خصــوص “قتــل در فــراش” در ســیر قانونگذاری
در ایــران ،بــا مــاده ی  ۱۷۹قانــون مجــازات عمومــی ســال  ۱۳۰۴آغــاز
شــده اســت.
مــاده  - ۱۷۹هــر گاه شــوهری زن خــود را بــا مــرد اجنبــی در یــک فــراش
یــا در حالــی کــه بــه منزلـهی وجــود در یــک فــراش اســت ،مشــاهده کنــد
و مرتکــب قتــل ی اجــرح یــا ضــرب یکــی از آنهــا یــا هــر دو شــود معــاف از
مجــازات اســت.
هــر گاه کســی بــه طریــق مزبــور دختــر یــا خواهــر خــود را بــا مــرد اجنبــی
ببینــد در حقیقــت هــم عالقــه ی زوجیــت بیــن آنهــا نباشــد و مرتکــب

مبنای فقهی مجوز قتل در فراش
شــهید ثانــی معتقــد اســت :ولــو وجــد مــع زوجتــه رجــا یزنــی بهــا فلــه
قتلهمــا فیمــا بینــه وبیــن اهلل تعالــی (وال أثــم علیــه) بذلــک وإن کان
اســتیفاء الحــد فــی غیــره منوطــا بالحا کــم .هــذا هــو المشــهور بیــن
األصحــاب ال نعلــم فیــه مخالفــا .وهــو مــروی أیضــا ...وهــذا الحکــم
بحســب الواقــع کمــا ذکــر (ولکــن) فــی الظاهــر (یجــب) علیــه (القــود) مــع
إقــراره بقتلــه ،أو قیــام البینــة بــه (إال مــع) اقامتــه (البینــة) علــی دعــواه
(أو التصدیــق) مــن ولــی المقتــول ،ألصالــة عــدم اســتحقاقه القتــل،
وعــدم الفعــل المدعــی» ترجمــه« :هــرگاه شــوهری همســر خــود را بــا مــرد
اجنبــی در حــال زنــا دیــد و آن دو را بــه قتــل برســاند ،اگــر چــه از نظــر
اخــروی گناهــی مرتکــب نشــده اســت؛ امــا از نظــر حقوقــی زوج بایــد ایــن
مســأله را اثبــات نمایــد .حــال بــرای اثبــات ادعــای خــود بایــد یــا بینــه
اقامــه کنــد یــا اولیــای دم ،ادعــای وی را تصدیــق نماینــد؛ زیــرا اصــل
اقتضــا میکنــد کــه مجنیعلیــه مســتحق قتــل نبــوده و عمــل زنــا کــه
مــورد ادعــای قاتــل میباشــد ،واقــع نشــده اســت» .البتــه چنیــن الزامــی
در قوانیــن مجــازات اســامی ،بــرای شــوهر قاتــل در نظــر گرفتــه نشــده
اســت .تصدیــق ادعــای قاتــل از ســوی اولیــای دم نیــز ،امــری مضحــک
اســت و عمــا قابــل اســتناد نیســت.
روح اهلل خمینــی در ایــن بــاره بــه تبعیــت از دیــدگاه مشــهور فقهــای
شــیعه مینویســد« :لــو وجــد مــع زوجتــه رجــا یزنــی بهــا وعلــم
بمطاوعتهــا لــه فلــه قتلهــا ،وال أثــم علیــه وال قــود»( .خمینــی ،تحریــر
الوســیله ج ،۱ص ،۴۹۱مســأله« ،)۲۸هــرگاه شــوهری همســر خــود را بــا
مــردی در حــال زنــا بیابــد و علــم بــه پیــروی زن از مــرد اجنبــی داشــته
باشــد میتوانــد آن دو را بــه قتــل برســاند و از بابــت ایــن قتــل گناهــی
مرتکــب نشــده اســت و قصــاص هــم نمیشــود» .خمینــی ،حتــی پــا را از
عقایــد پیشــینیان خــود فراتــر گذاشــته و معتقــد اســت کــه قاتــل چــون
گناهــی مرتکــب نشــده اســت ،بنابرايــن نبایــد قصــاص شــود!
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به منابعی که در اختیار دارند ،محیط مناسبی را برای رشد انسانی،
اخالقی و حتی رشد جسمانی شهروندان از کودکی تا بزرگسالی فراهم
کنند.
از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسالمی در ایران و از زمانی
که قانون مجازات اسالمی در ایران مبنای قضاوت قرار گرفته ،نه تنها
آمار وقوع قتل در جامعه کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است.
این مساله پیامد تصمیمات قوای تصمیمگیرنده کشور از جمله
مقامات قضایی است .باید از طریق سیستم آموزشی و بهویژه در
دانشگاهها ،به قضات آموزش داده شود تا با تفسیر درست از قانون،
احساس امنیت را به جامعه بازگردانند.

جامعه ایران و افزایش آمار قتلها؛ چه
کسی مسئول است؟
گفتوگو با مزدک اعتماد زاده

توگو ،به عدم رسیدگی منصفانه به پرونده
پرسش :در ابتدای گف 

جواد عباسی توللی
گزارشهای منتشر شده درباره وقوع قتل در ایران نشان میدهد
تعداد کل افرادی که از مرگ و میر ناشی از خشونت به دلیل قتل عمد
جانباختهاند ،در سالهای گذشته ،به طور پیوسته افزایش یافته
است .این قتلها «خانوادگی و عمدتا جنایت علیه یکی از اعضای
خانواده» بوده ،قتلهایی که درصد قابل توجهی از آنها با انگیزه
ناموسی رخ داده است.
همچنین برپایه اعالم ،مهدی حاجیان ،سخنگوی پیشین ناجا ،آمار
قتل در سال  ۱۳۹۹نسبت به سالهای پیش از آن افزایش یافته
است.
سازمان پزشکی قانونی کشور که وظیفه انتشار آمار قتلهای واقع
شده را بر عهده دارد ،از ارائه این آمار خودداری میکند و بدین ترتیب
جرم قتل
مشخص نیست جامعه ایران ،تا چه میزان قربانی وقوع ِ
عمد است.
مسئولیت وقوع جرایم خشن نظیر قتل عمد در ایران ،بر عهده کدام
نهاد است؟ آیا شهروندان ،آموزش کافی برای ارتباطات اجتماعی و
کنترل خشم افسارگسیخته خود دیدهاند؟ آیا نظام قضایی ایران،
صالحیت حقوقی کافی برای رسیدگی به دعاوی قتل را دارد؟
مجله حقوق ما ،با طرح این پرسشها ،با مزدک اعتماد زاده ،وکیل
دادگستری و حقوقدان ،گفتوگو کرده است.

دعاوی قتل را چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخ :به نظر من قانونگذار ،یک قانون را همواره بهصورت کلی
تصویب میکند .این وظیفه حقوقدانها ،وکال و قضات است که با
تفسیر بهجا از قوانین ،منظور قانونگذار را بهدرستی پیاده کنند .این
موضوع در مورد اتهام «قتل عمد» هم صادق است .بدین معنی که
قانونگذار بهصورت کلی مصادیق آن را عنوان کرده اما متاسفانه
برخی از قضات ،برداشتها و تفسیرهایی از قوانین دارند که دور از
هدف مقنن و خارج از موازین حقوقی است.
من در سالهای گذشته ،وکالت پروندههای مرتبط با اتهام قتل را هم
رسیدگی دادگاه به این پروندهها ،برخی
بر عهده داشتهام .در جریان
ِ
از قضات منصفانه عمل نمیکنند .برای مثال ،در برخی از پروندهها،
قاضی ،از کودک همان توقعی را دارد که از یک انسان بالغ میتوان
داشت .بدین ترتیب ،در چنین پروندهای ،نگاه منصفانهای هم به
روند دادرسی وجود نخواهد داشت .به نظر من ،از دیدگاه حقوقی
نباید یک فرد زیر سن قانونی را همتراز با یک فرد بالغ در نظر بگیریم،
ولو اینکه هر دو اتهام مشابهی داشته باشند.
من فکر میکنم ،پیش از هر چیز ،قضات باید متخصص باشند تا
بتوانند قانون را طوری تفسیر کنند تا بدین طریق ،نظم در جامعه
برقرار شود ،نه اینکه با برداشتهای نادرست از قوانین ،باعث القاء
حس عدم امنیت در جامعه شوند.

پرسش :آیا در قوانین جزایی ایران بهطور دقیق به اتهام «قتل
عمد» پرداخته شده است؟ عملکرد قضات برای رسیدگی به

پرسش :با توجه به این اوصاف ،بهنظر شما آیا میتوان گفت،
عدم برخورداری قضات از دانش کافی برای تفسیر درست از

قوانین ،منجر به افزایش صدور احکام اعدام و بازتولید چرخه
خشونت در جامعه شده است؟
پاسخ :بهنظر من ،در اینجا مسئولیت صرفا متوجه قضات نیست بلکه
دولت هم بهعنوان نهادی که همه امکانات را در اختیار دارد ،به
جامعه آموزش کافی نداده تا شهروندان ،تصمیمهای خود را درست و
قانونمدارانه اتخاذ کنند.
باید پرسید ،آیا شهروندان ،آموزش کافی برای ارتباطات اجتماعی خود
آموزش مدارا داده میشود؟
دیدهاند؟ آیا در مدارس به دانش آموزان
ِ
باید در نظر داشته باشیم که همه نهادها در یک جامعه به یکدیگر
متصل هستند و زمانی که یک قتل اتفاق میافتد ،از نهاد آموزشی
گرفته تا نهاد قانونگذاری و حتی نهادهای مدنی ،در وقوع این قتل
مسئولیت دارند.
نمیتوان از شهروندی که رفتار قانونی را آموزش ندیده ،انتظار رفتار
درست داشت .بهنظر من این وظیفه اصلی دولتهاست که با توجه

کودکان در دادگاهها اشاره کردید .در سالهای اخیر بخشی از
آمار اعدامها در ایران ،مربوط به اعدام کودک -مجرمان بوده
دولتی دیگر از جمله سازمان پزشکی
است .بهنظر شما ،نهادهای
ِ
قانونی که بلوغ عقلی کودک-مجرمان را پیش از صدور حکم
اعدام تایید میکنند ،تا چه میزان در روند ناعادالنه رسیدگی به
پرونده این کودکان ،مسئولیت دارند؟
پاسخ :در پروندههایی که مجازات قانونی آنها از درجه چهار به
باالست ،با استناد به ماده  ۲۰۳قانون آئین دادرسی کیفری ،باید حتما
برای متهم ،پرونده شخصیت ،تشکیل شود .بدین معنی که باید
واقعا اثبات شود فردی که مرتکب جرمی شده ،فارغ از اینکه کودک یا
بزرگسال باشد ،آیا میتواند قبح عمل ارتکابی خود را تمیز دهد؟
مجرمان متهم به قتل ،معیارهایی
پزشکی قانونی اما برای کودک
ِ
که برای سالمت شخصیت این کودکان دارد ،بدون اینکه موازین
روانشناختی را در نظر بگیرد ،با یک سری معیارهای جزم و از پیش
تعیین شده در مورد کودک مجرمان تصمیم گیری میکنند.
روز پزشکی و روانشناختی درباره پرونده کودک-
به نظر من ،قواعد به ِ
مجرمان باید اعمال شود و بررسیهای تخصصی روانکاوانه باید
انجام شود تا بتوان آن متهم را دستکم از اعدام نجات داد .بدین
ترتیب جامعه هم از سالمت و امنیت بیشتری برخوردار خواهد شد.
همچنین سیاستگذاریها باید در مسیری باشد که با تفسیر درست
مراجع قضایی از قانون ،جامعه هم راه احقاق حق خود را در پیگیری
از راههای قانونی ببیند و نه انتقامجویی.
از طرف دیگر ،دولت میتواند امکاناتی فراهم کند تا شهروندان
بیاموزند که میتوان از روشهای قانونی ،احقاق حق کرد نه اینکه
خودشان به جای قاضی تصمیم بگیرند.
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شود ،هرچند هم قصد کشتنن نداشته باشد ،قتل عمد محسوب
میشود .به عنوان مثال ،اگر یک فرد ،فرد دیگری را از طبقه
دهم یک ساختمان ُهل داده و به پایین پرتاب کند .این عمل
نوعا کشنده است یعنی اینکه اگر نسبت به هر کسی انجام شود،

در قوانین کیفری ایران« ،قتل عمد»
تعریف دقیقی ندارد

باعث مرگ آن فرد خواهد شد .حتی اگر مرتکب ،قاصد نباشد،
قتل عمد محسوب میشود .حتی ممکن است فردی با چاقو
به قلب فرد دیگری ضربه وارد کند ،هرچند قصد کشتن نداشته
باشد اما چون عمل او نوعا کشنده است ،دادگاه اقدام آن فرد را

گفتوگو با عبدالصمد خرمشاهی

قتل عمد تشخیص خواهد داد.
در انواع دیگر اینکه ،یک فرد به عنوان مثال کاری انجام دهد
که نوعا کشنده نباشد اما عمل او نسبت به یک فرد پیر یا کودک
یا بیمار ،کشنده محسوب شود .برای نمونه ،اگر قلب یک بیمار
با باطری کار کند و وضعیت جسمانی خاصی داشته باشد و
مرتکب هم از وضعیت بیماری آن فرد مطلع باشد و اگر مثال یک

(اولیای دم) سپرده شده است که این مساله در تضاد با موازین

آمار ساالنه سازمان حقوق بشر ایران ،درباره اعدامها در ایران حقوق جزا قرار دارد.

باختن آن بیمار شود،
باره با فریاد یا حرکتی دیگر ،باعث جان
ِ
این کار از مصادیق قتل عمد محسوب میشود.

نشان میدهد ،در طول سال  ۲۰۲۱میالدی ،بیش از نیمی از از سوی دیگر ،صدور و اجرای حکم قصاص نفس توسط مراجع

همچنین اگر فردی در مکان عمومی یا جایی که جمعی از مردم

احکام اعدام در ایران  ،با اتهام «قتل عمد» صادر و اجرا شده قضایی ایران در حالی انجام میشود که بیشتر متهمان به «قتل

حضور دارند ،اقدام به بمب گذاری کند و بهطور مشخص ،قصد

عمد» در طی یک روند ناعادالنه دادرسی به اعدام از طریق

کشتن فرد خاصی هم نداشته باشد اما کار او منجر به کشته شدن

جواد عباسی توللی

است.

این در حالی است که در قوانین کیفری ایران ،بدون وجود قصاص محکوم میشوند.
اتهامی «قتل عمد» ،صرفا مصادیق این در دههها و سالهای گذشته ،شواهد بسیاری از اعمال شکنجه
تعریف دقیقی از عنوان
ِ
اتهام در قانون مجازات اسالمی آمده است.

در مراحل اثبات جرم برای متهمان به قتل در بازداشتگاههای

از سوی دیگر ،طبق قانون یاد شده ،مجازاتی که برای اتهام قتل ایران و در نهایت اخذ اعترافات اجباری از متهمان ،توسط
عمد در نظر گرفته شده« ،قصاص نفس» است و اجرا یا عدم سازمانهای حقوق بشری مستند شده است.
حقوقی اتهام «قتل عمد» با
تصمیم خانواده یا وابستگان مقتول بستگی دارد .مجله حقوق ما ،برای بررسی
اجرای آن ،به
ِ
ِ
منتقدان قانون مجازات اسالمی بر این باورند که طبق اصول عبدالصمد خرمشاهی ،وکیل دادگستری ،مدافع حقوق بشر و از
ِ
حقوق جزا ،جرم ،عملی است که در ارتباط با جامعه روی حقوقدانان پیشکسوت در ایران ،گفتوگو کرده است.

میدهد و جنبه عمومی دارد .یعنی دولت به عنوان نماینده

فرد یا افرادی گردد ،از مصادیق قتل عمد محسوب میشود.
قانون گذاران بدون اینکه تعریف مشخصی از «قتل عمد» ارائه در مثالی دیگر ،اگر فردی با چاقو ،ضربهای به ران کسی واردکند،
بدهند ،مصادیق این اتهام را به صورت مختصر تصویب کردند .از آنجایی که ران در بدن ،نقطه حساسی محسوب میشود ،این
همچنین در حال حاضر ،طبق قوانین موجود ،قتلها به سه کار ،نوعا کشنده محسوب میشود .اما اگر کارشناسان قضایی یا
دسته «عمد»« ،شبه عمد» و «خطای محض» تقسیم بندی پزشکان سازمان پزشکی قانونی ،اعالم کنند که مرتکب نسبت
شده است .مصادیق قتل عمد در ماده  ۲۹۰از قانون مجازات به حساسیت ران ،آ گاهی کافی نداشته ،این عمل ،قتل عمد
اسالمی ،مصوب سال  ،۱۳۹۲آمده است.
محسوب نمیشود.
یکی از مواردی که در تشریح این اتهام آمده ،این است که همه این موارد ،مصادیق قتل عمد است و به خارج از این موارد،
مرتکب ،با علم و آ گاهی ،قصد کشتن یک فرد معین ،یا فرد یا «قتل غیرعمد» گفته میشود.

جامعه میتواند عملی را جرم تلقی کند و در این بین ،کسی که پرسش :آیا در نظام حقوقی ایران ،به اتهام «قتل عمد» ،به

افرادی از یک جمع را داشته باشد .برای نمونه ،مرتکب ،انگشت همچنین قصد و نیت یک مساله درونی است و اینکه دادگاه
یکی را مضروب کند یا ضربه دیگری به او وارد کند ،چون قصد بتواند احراز کند که مرتکب «قاصد» بوده ،یعنی از پیش تصمیم

جامعه ،یعنی قانونگذار انجام داده است .بنابراین وظیفه رده اتهامات مبهمی نظیر «محاربه» یا «افساد فی االرض»

کشتن دارد ،اگر عملش منتهی به قتل شود ،بهعنوان قتل عمد داشته که فردی را بکشد ،کمی دشوار است.
در نظر گرفته میشود .فرقی هم ندارد که آن کار نوعا کشنده به خاطر دارم در سال  ۱۳۹۲که «بند ب» به ماده  ۲۹۰قانون

مرتکب جرم میشود ،عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده صورت جزیی و دقیق پرداخته شده است؟ یا باید آن را در
اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است .اما طبق قوانین در نظر گرفت؟ طبق قوانین کیفری ایران ،تعریف و مصادیق
کیفری ایران ،اراده شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم مؤثر «قتل عمد» چیست؟
است و در پروندههای مرتبط با اتهام «قتل عمد» ،تصمیمگیری پاسخ :مفهوم قتل عمد در قانون مجازات عمومی سابق
درباره سلب حق حیات از متهم به قتل هم به شاکی خصوصی تصریح شده بود اما پس از وقوع انقالب اسالمی در سال ،۱۳۵۷

باشد یا نباشد.

مجازات اسالمی اضافه شد ،یک متهم که به دلیل قتل عمد

همچنین طبق همین ماده قانونی ،اگر مرتکب ،عمدا کاری حدود  ۱۰سال در زندان بود ،با استفاده از این بند ،از اعدام
انجام دهد که آن کار ،نوعا موجب جان باختن یک فرد دیگر نجات یافت.
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پرسش :آیا در مراجع قضایی ایران ،برای همه مواردی که

شدهاند اما در سالهای اخیر ،مسئوالن دریافتند که اعدام

قتل عمد محسوب میشود ،صرفا مجازات قصاص در نظر

افرادی که مبادرت به قاچاق مواد مخدر میکنند ،ممکن است

گرفته میشود یا مجازات دیگری هم برای آن وجود دارد؟

در مقاطع کوتاهی ،بازدارندگی ایجاد کند اما در نهایت تاثیر

پاسخ :قبل از وقوع انقالب اسالمی در سال  ،۱۳۵۷در قانون

زیادی بر جلوگیری از وقوع چنین جرایمی نخواهد داشت.

مجازات عمومی ،مجازات اعدام لحاظ شده بود اما بعد از

بهنظر من ،بستر بروز جرایم باید از بین برود .مادامی که زمینه

انقالب ،این قانون تغییر کرد و مجازات قصاص در نظر گرفته

وقوع جرایم از بین نرود ،شدیدترین مجازاتها هم تأثیر مطلق یا

قوانین بعد از انقالب ،به خانواده
شد .تفاوت در این است که در
ِ

حتی تأثیر نسبی هم در ارتباط با کاهش جرایم نخواهند داشت.
آمارها حتی درباره جرایم دیگر نظیر سرقت هم این موضوع را

مقتول این امکان داده شده تا بتوانند در مورد اجرای قصاص
که بهعنوان «حق» برای آنها در نظر گرفته شده ،نظر خود را

تایید میکند .معموال افرادی که مبادرت به سرقت میکنند ،از

اعمال کنند ،بدین ترتیب که خواهان اجرای قصاص شوند یا از

لحاظ معیشتی ،در تنگنای شدید قرار گرفت ه و اصطالحا ،کارد به

اجرای این حکم صرفنظر کنند یا اینکه طلب دیه کنند.

استخوانشان رسیده است .در سالهای اخیر ،با وجود اجرای

معموال در دادگاههای ایران از خانواده مقتول ،بهعنوان اولیای

مجازاتهایی نظیر قطع عضو ،باز هم شاهد وجود سرقت در

دم ،پرسیده میشود که آیا مایل به قصاص هستند یا نه؟ یا

جامعه هستیم .مساله این است که یک متهم به «سرقت»،

آیا حاضرند دیه دریافت کنند؟ یا بهطور کلی ،از دیه و قصاص مخالفان تصویب این مجازات ،استدالل میکردند که ممکن
است فردی خواسته یا ناخواسته مرتکب اشتباهی شود ،چرا
صرف نظر میکنند یا نه؟
تنها در صورتی که اولیای دم در دادگاه اعالم کنند که خواهان امکان سلب حیات از یک انسان دیگر باید به اولیای دم یا
اجرای قصاص نیستند ،بحث صدور حکم اعدام منتفی میشود .بستگان مقتول واگذار شود؟
بحث بر سر این است که قوانین مربوط به مجازاتها در ایران،

فردی ممکن است تحت فشار ،مرتکب قتل شده باشد.

بهدلیل اینکه امکانی برای تأمین معاش خود ندارد ،برای بقای

البته در محاکم ایران ،استثنائاتی هم وجود دارد ،از جمله اینکه خود حاضر است دست به هر کاری بزند .بنابراین ،برای کاهش
مرتکب به قتل ،دچار جنون باشد .یا اینکه قتل در حالت مستی آمار وقوع جرایم ،باید امکاناتی برای بهبود وضعیت معیشت
اتفاق افتاده باشد ،که در این صورت ،مست ِ
بودن متهم در زمان شهروندان و در کنار آن ،فرهنگ سازی از طریق سیستم آموزشی
وقوع قتل ،در دادگاه ،به سختی اثبات خواهد شد و محاکم باید انجام شود.

پرسش :طبق اصول حقوق جزا ،جرم یک جنبه عمومی طبق قانون مجازات اسالمی تعیین شده و این قوانین با فقه
دارد و کسی که مرتکب جرم میشود ،در واقع ،عملی بر جزایی اسالم باید مطابقت داشته باشد .برهمین مبنا ،موافقان

معموال این مورد را در روند رسیدگی به پروندههای قتل ،لحاظ فقر مالی ،همواره علت العلل در زمینه وقوع جرم در نظر گرفته
نمیکنند.
مالی
میشود و درصد باالیی از پروندههای قتل هم با مشکالت ِ
همچنین ،دادگاهها معموال حتی برای اثبات جنون و سایر افراد مرتبط است .فقر مالی اما ناگزیر فقر فرهنگی را هم به
بیماریهای روانی که ممکن است متهم به آنها مبتال باشد ،دنبال دارد .همچنین یکی از موارد دیگری که منجر به افزایش

خصوصی (خانواده مقتول) برخالف اصول حقوق جزا اما در حال حاضر ،برخی موارد دیگر نظیر «قانون حدود و
نیست؟ آیا به صرف اینکه قاتل ،یکی از بستگان شاکی را قصاص» بعید است که تغییر کند چرا که برخی از موانع از جمله

ابتداییترین امور خود هم دچار مشکل است ،اثبات نشود ،این به نظر من ،با آموزش صحیح در جامعه ،باید روحیه خشونت
موضوع در پرونده او لحاظ نمیشود.
طلبی در جامعه از بین برود و جامعه تشویق به خشونتگرایی

ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه یعنی دولت انجام مجازات قصاص معتقدند از آنجاییکه ایران یک کشور اسالمی
داده است .بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف است ،بنابراین قوانین هم باید از شرع اسالم پیروی کند.

دولت است .با توجه به این موضوع ،بهنظر شما آیا وا گذار در سالهای گذشته ،برخی از مقررات و مواد قانونی که با احکام
کردن مسئولیت اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام به شاکی مسلم شرع اسالمی مخالفت چندانی نداشته ،تغییر کرده است

کشته ،میتوان زندگی و مرگ یک انسان را در گرو تصمیم تأیید شورای نگهبان ،بر سر راه تغییر این قانون وجود دارد.
فردی (شاکی) که در آن موقعیت هم داغدار و تحت تاثیر نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کنم ،این است که
احساسات است ،قرار داد؟

در ایران ،در دادگاههایی که برای رسیدگی به پروندههای قتل

بیماری
گیری زیادی میکنند و تا
ِ
ِ
سخت ِ
جنون یک متهم ،به آمار قتل در یک جامعه میشود ،این است که آستانه تحمل
معنای
ِ
عرفی این بیماری ،یعنی فردی که دیگر در تشخیص اجتماعی بهخاطر فشارهای معیشتی پایین آمده است.

نشود.

پرسش :از بیش از  ۴۰سال قبل تا کنون ،حکم قصاص در یکی از آخرین دستاوردهای جرم شناسان و دانشمندان حقوق
ایران صادر و اجرا میشود ،بهنظر شما ،آیا اجرای قصاص این است که در وهله اول باید میان جرم و مجازات ،تناسب بهجا

پاسخ :زمانی که از حقوق جزا حرف میزنیم ،در واقع ،یک تعریف تشکیل میشود ،هیئت منصفه وجود ندارد .این در حالی است
کلی از جرایم و مجازاتها را در نظر داریم .مجازات قصاص در که در برخی از کشورها ،در چنین پروندههایی ،مسئولیت بررسی

منجر به پایین آمدن آمار قتل در جامعه شده است؟ آیا این و درستی ایجاد شود و نکته مهمتر اینکه ،اعمال مجازاتها ،به
مجازات برای جلوگیری از وقوع قتل ،بازدارنده بوده است؟ تنهایی برای پیشگیری از وقوع جرایم ،کارساز نیستند .بدین

زمان هم برخی از حقوقدانان ایرانی با تصویب این مجازات میکند که متهم ،تحت چه شرایطی ،مرتکب قتل شده است .در
دادگاههای ایران اما متاسفانه این نکته را در نظر نمیگیرند که
مخالف بودند.

شدیدترین مجازاتها ،بازدارنده نخواهند بود .برای نمونه ،درمان یک بیماری ،نباید بیمار را کشت بلکه باید علت بروز
بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر در دهههای گذشته اعدام بیماری را یافت و از بین برد.

قوانین کیفری پیش از انقالب اسالمی در سال  ۱۳۵۷وجود حاالت روانی و جسمانی متهم به قتل ،بر عهده هیئت منصفه
ِ
نداشت .پس از انقالب اما این قانون تصویب شد و در همان است .تحقیقات انجام شده از سوی اعضای این هیئت ،ثابت

پاسخ :از منظر حقوق جزا و از دیدگاه جرمشناسان ،نه تنها در معنی که نمیتوان خوشبین بود که با اعدام متهمان به قتل،
مورد اتهام «قتل عمد» بلکه در ارتباط با جرایم دیگر هم ،حتی وقوع قتل کاهش پیدا کند .در یک تشبیه ،باید گفت برای
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شیرین عبادی:
حکومت ایران با رجعت به قوانین  ۱۴قرن
پیش ،مولد بی نظمی و بی عدالتی است

قتل در جامعه است.
آفاق ربیعی زاده
مجله حقوق ما ،برای بررسی ادعای بازدارندگی حکم قصاص
بر اساس مفاد مندرج در  «قانون حدود و قصاص و مقررات
و موضوعات مرتبط با آن ،با شیرین عبادی ،حقوقدان ،برنده
آن» ،قتل عمد ،موجب قصاص نفس است و اولیاء دم میتوانند
جایزه صلح نوبل که در سالهای قبل ،وکالت چندین پرونده
«با اذن ولی مسلمین» یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی
قتل از جمله پرونده جنجالی قتل زهرا کاظمی را برعهده داشته،
کهخواهد آمد «به قتل برساند».
گفتگو کرده است.
انسانی قصاص نفس ،برگرفته از متون
مجازات بیرحمانه و غیر
ِ
فقهی اسالم از جمله اصلی ترین آنها یعنی قرآن است.
حقوق ما :در ایران ،قوه قضائیه با رجوع به متون فقهی،
در ماده  ۱۶از قانون مجازات اسالمی ،قصاص مجازات اصلی
مجازات قصاص (سلب حق حیات) را برای متهمان به
جنایات عمدی بر نفس ،اعضاء و منافع است و طبق ماده
«قتل عمد» در نظر گرفته و هر ساله صدها نفر از طریق
« ۳۳آییننامه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو،
صدور حکم قصاص ،اعدام میشوند .به نظر شما ،صدور
قصاص ،شالق ،دیات تبعید و نفی بلد» ،اجرای قصاص نفس با
چنین مجازاتی ،تا چه میزان در جلوگیری از وقوع جنایت در
درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و «اذن مقام
جامعه ایران ،بازدارنده بوده است؟
رهبری یا نماینده او» صورت میپذیرد.
شیرین عبادی :پاسخ به این سؤال بسیار ساده است .با بررسی
با استناد به همین مفاد قانونی ،میتوان گفت ،علی خامنهای،
آمار جنایی ،میبینیم که مجازاتهای خشن بهخصوص اعدام
رهبر جمهوری اسالمی در اجرای قصاص یا سلب حق حیات از
به هیچ وجه تأثیری در کاهش جرائم نداشته است .عالوه بر آن
تک تک زندانیانی که در سالهای گذشته ،با اتهام قتل عمد به
حتی گاهی میتواند عامل بازدارنده در کاهش آمار باشد.
چوبههای دار سپرده شدهاند ،مسئولیت دارد.
وقتی مجازات مناسب برای یک جرم پیشبینی نشده باشد،
از طرف دیگر ،مقامات قضایی و سران حکومت ایران در
فرد شاکی به دلیل عدم موافقت با آن (در اینجا اعدام) اساسا در
سالهای گذشته همواره ادعا کردهاند دین اسالم اجرای قصاص
شکایت کردن و اجرای عدالت دچار تردید شود .بهعنوان مثال،
را در راستای تحقق عدالت و برقرای امنیت جامعه وضع کرده و
مجازات تجاوز به عنف ،اعدام است .تصور کنید با پروندهای
قصاص یکی از بازدارندهترین مجازاتها در برابر افزایش آمار
مواجه هستیم که هماکنون در جریان است و چندین شاکی

چنین موضوعی را مطرح کردهاند .در صورت اثبات ادعای
هرکدام از شاکیان ،حکم اعدام برای مرتکب در نظر گرفته
میشود .در چنین شرایطی ،شاکیان مخالف اعدام چه کاری
میتوانند انجام دهند؟ آنها در اجرای حکم تردید میکنند و
از خود میپرسند که آیا درست است باعث مرگ کسی شویم؟
بنابراین اعدام نه تنها باعث کاهش میزان جرائم نشده بلکه در
برخی موارد ،مانع اجرای عدالت از زاویه روان قربانیان میشود.
این امر تنها یکی از ادلهای است که برای مخالفت با حکم
اعدام یا به عبارت صحیحتر ،قتل حکومتی ،بیان میشود.
حکومت ایران همواره در مجامع بینالمللی اعالم کرده که
قصاص ،حق شاکی خصوصی است .در این بین گروههایی
وجود دارند که تالش میکنند با جمعآوری دیه یا از طریق
ریش سفیدی ،رضایت خانواده مقتول را کسب کنند .در چنین
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شرایطی ،ادعای حکومت جمهوری اسالمی این است که عدم
رضایت شاکی ،حق خصوصی اوست .بنابراین به دولت هیچ
ارتباطی ندارد و نام بردن از قصاص بهعنوان قتل حکومتی،
اشتباه است .حال آنکه این ادعا درست نیست .چون در درجه
اول ،قوانین غلط هستند.
زمانی که فردی ،عزیزی را در اثر قتل عمد از دست میدهد ،سه
راه حل دارد :بخشش ،دریافت خونبها و درخواست قصاص.
در مواردی پیشبینی شده که اگر قصاص ،بنا ب ه هر دلیلی از
جمله گذشت و بخشش شاکی ،ممکن نباشد ،قاضی میتواند
در صورتی که بیم تجری رود یا باعث اخالل نظم عمومی شود،
بین  ۳تا  ۱۰سال ،حکم حبس بدهد .قاضی این اختیار دارد که
بیم تجری یا اخالل در نظم عمومی را احراز نکرده و حکم آزادی
صادر کند .در موارد متعددی ،شاهد آن هستیم که قاتل ،فورا
آزاد شده چراکه در صورت عدم وجود شاکی خصوصی ،از زمره
اختیارات قاضی و دادگاه است .به این ترتیب ،پرونده قاتل با
وجود ارتکاب جرم ،بسته میشود.
از سوی دیگر ،وقتی شاکی تحت هیچ شرایطی رضایت نداده
و درخواست قصاص میکند ،حکم قصاص در صورتی اجرا
میشود که از ولی فقیه ،استیذان اخذ شود .به این معنا که ولی
فقیه اجازه و اذن به اجرای حکم اعدام بدهد .ولی فقیه از ابتدا
این اختیارات را به رئیس قوه قضاییه محول کرده است .تمام
پروندههای قصاص ،طی کلیه مراحلی که در قانون پیشبینی
شده ،جهت استیذان به دست رئیس قوه قضاییه میرسد .او
دستور میدهد و قصاص اجرا میشود .بنابراین حکومت در
هیچ شرایطی نمیتواند دست خود را از این عمل پاک کند .به
همین دلیل است که قصاص در زمره قتلهای حکومتی شمرده
میشود.
همچنین ،قصاص ،فشار روحی بر بازماندگان است .بههنگام
اجرای قصاص ،یکی از اعضای خانواده مقتول ،چهارپایه را از
زیر پای محکوم میکشد .تصور کنید کسی فرزندش را در اثر قتل
عمد از دست داده است .او با کشیدن بیرحمانه چهارپایه از زیر
پای متهم به قتل ،خود تبدیل به یک قاتل میشود.
حکومت با رجعت به  ۱۴قرن پیش و نادیده گرفتن تحقیقات
مفصل چند قرن اخیر در زمینه حقوق جنایی ،باعث تدوین
قانونی شده که نه تنها نظم را برقرار نمیکند بلکه مولد بینظمی
و بیعدالتی است.
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حقوق ما :شما وکالت پرونده قتل زهرا کاظمی را بر عهده
داشتهاید .آیا قتل این خبرنگار توسط پرسنل قضائی را
میتوان در رده «قتل عمد» محسوب کرد؟ چه کسی
مسئولیت قتل او را بر عهده گرفت؟ چه مجازاتی برای او
صادر شد؟
شیرین عبادی :خانم زهرا کاظمی که من وکالت مادر ایشان را بر
عهده داشتم ،طبق محتویات پرونده ،فوتوژورنالیست ایرانی-
کانادایی بود که هنگام مصاحبه در مقابل زندان اوین ،دستگیر
شد .او مجوز مصاحبه داشت .محل مصاحبه هم خیابان بود و
در محل ممنوعی حضور نداشت .ماجرا از این قرار بوده که محمد
بخشی ،مأموری که گفتهشد از حراست زندان اوین بود ،نزد زهرا
کاظمی رفته و قصد ضبط دوربین عکاسی او را میکند .خانم
کاظمی هم برای اینکه مبادا باعث دردسر افراد مصاحبهشونده
شود ،فورا فیلم را از دوربین خارج میکند تا بسوزد .همین ٔ
مسله
باعث عصبانیت حراستی شده و او را بازداشت میکند .خانم
کاظمی با ارائه مجوز وزارت ارشاد در برابر بازداشت مقاومت
میکند .از آنجا که شیوه برخورد مأموران امنیتی را میدانیم ،با
زور او را بازداشت کرده و او را به سمت ماشین پرت میکنند .در
برابر مقاومت زهرا کاظمی ،سر او را به لبه تیز در ماشین میکوبند
و او را به داخل زندان منتقل میکنند.
حال زهرا کاظمی چند روز بعد در زندان به هم میخورد و
به همین دلیل او را به بیمارستان منتقل میکنند .سپس
در بیمارستان بهعلت خونریزی مغری ،فوت میکند .در
کالبدشکافی ،دو شکستگی در ناحیه سر دیده میشود .هنگام
بازپرسی و محاکمه ،اعتراضات و درخواستهای فراوانی کردیم.
یکی از درخواستهای ما درخواست تحقیق و بررسی توسط
پزشکی قانونی برای پاسخ به یک سوال ساده بود .اینکه آیا
یک ضربه میتواند به این دو شکستگی منجر شود یا عالوه
بر ضربه سری که در لحظه ورود به زندان وارد شده ،ضرب و
جرح دیگری در داخل زندان باعث شکستگی شده است یا نه؟
دادگاه درخواست ما را قبول نکرد .علت عدم پذیرش درخواست
ما این بود که در آن زمان ،سعید مرتضوی دادستان تهران بود.
برخالف معمول و طبق دفتر حضور-غیاب زندان اوین ،شخصا
برای بازجویی از زهرا کاظمی به زندان رفته و تا ساعت یک
بعد از نیمه شب از او بازجویی کرده بود .بیم آن میرفت که در
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زندان مورد شکنجه و ضرب و جرح باشد .پاسخ پزشکی قانونی
میتوانست قضیه را روشن و مشخص سازد.
مرگ زهرا کاظمی در اثر کدامیک از شکستگیهای جمجمه
اتفاق افتاد؟ آیا یک ضربه ،میتوانست دو شکستی ایجاد
کند یا دو ضربه متفاوت باعث شکستگیها شده بود؟ پاسخ
این سواالت کامال روشن بود اما متأسفانه بهدلیل اعمال نفوذ
مأموران اطالعات ،دادگاه حاضر نشد حتی این موضوع را از
پزشکی قانونی بپرسد.
ما درخواست سوال از سعید مرتضوی را داشتیم .آیا دادستان
ساعت یک پس از نیمه شب ،شخصا باید برای بازجویی برود؟
آیا این روال معمول بود یا فقط درمورد زهرا کاظمی ،چنین
روندی اتخاذ شده بود؟ بازجویی از دادستان اما در دادگاه
پذیرفته نشد.
زهرا کاظمی ،تمام مدت حضورش در زندان اوین ،در سلول
انفرادی بهسر برده است .این مدت بیشتر از سه الی چهار روز
طول نکشیده بود .همه ما در سلول انفرادی بودهایم .میدانیم
تمام بازجوییها فیلمبرداری میشود .درخواست مشاهده و
بررسی فیلم را کردیم .این تقاضای ما هم پذیرفته نشد و اعالم
کردند که فیلمها موجود نیست.
در انتها چون قاتل شناخته نشد ،بنا بر یکی از مواد قانون
مجازات اسالمی ،پرداخت دیه بر عهده جمهوری اسالمی قرار
گرفت .بر اساس این قانون ،اگر شخصی در شوارع عام و در
مکان عمومی کشته شود و امکان یافتن قاتل وجود نداشته
باشد ،پرداخت دیه به عهده حکومت خواهد بود .سوال مکرر
ما از بیدادگاه جمهوری اسالمی آن است که وقتی یک نفر در
یک محیط در بسته کشته شده و شما توانایی یافتن قاتل را
ندارید ،چگونه میتوانید ضامن برقراری امنیت در یک جامعه
 ۸۰میلیون نفری باشید؟
به عنوان یک وکیل همه جا گفتهام و صراحتا تکرار خواهم کرد
که در هیچ یک از مواردی که متهمان ،مأمورین امنیتی بودند،
نه تنها عدالت اجرا نشد بلکه امکان برقراری آن و روشن شدن
حقیقت را هم سلب کردند .در پرونده زهرا کاظمی تنها با پاسخ
دادن به چند سوال و بهسادگی امکان یافتن قاتل وجود داشت.
اما قرار بر محاکمه هیچ کس نبود.
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حقوقی دعاوی «قتل عمد»
مقایسه
ِ
در ترکیه و ایران
گفتوگو با موسی برزین

جواد عباسی توللی
ً
ماده  ۲۹۰قانون مجازات اسالمی ،صراحتا پیرامون مصادیق قتل

ترکیه چیست و نحوه رسیدگی به این اتهام در دادگاههای این
کشور ،چه تفاوتهایی با رسیدگی به دعاوی قتل در مراجع

عمد توضیح داده است .در دعاوی قتل در مراجع قضایی ایران ،قضایی ایران دارد؟
مجازات قتل عمد ،همواره مجازات قصاص از طریق اعدام ،در نظر نخست باید درباره وضعیت پروندههای مرتبط با «قتل عمد» در
گرفته میشود .روال هم بدین صورت است که پس از طرح شکایت

ایران توضیحاتی بدهم .در نظام کیفری ایران ،مجازات قتل عمد،

توسط شاکی که در مورد جرم قتل ،همان اولیای دم مقتول هستند،

قصاص نفس است .همچنین ،قصاص ،بهعنوان حق الناس تعریف

دادگاه ،پرونده قتل را به جریان میاندازد .بدین ترتیب ،پس از مرحله

شده یعنی اینکه خانواده (اولیای دم) مقتول ،دارای «حق» قصاص

بازپرسی ،که متهمان در این مرحله عموما تحت شکنجه ،وادار به

هستند .بنابراین ،در چنین شرایطی ،دعاوی قتل ،جنبه خصوصی

اعتراف به قتل میشوند ،قاضی ،مجازات کیفری او (قصاص) را

پیدا کرده است ،یعنی اگر اولیای دم بخواهند ،حکم قصاص نفس

تعیین میکند .در صورتی که متهم نتواند رضایت خانواده مقتول را

برای فرد متهم به قتل به اجرا در میآید و اگر نخواهند ،این حکم

به هر دلیلی جلب کند ،حکم اعمال مجازات صادر و قصاص اجرا

اجرا نمیشود .البته اتهام قتل عمد در قوانین کیفری ایران ،یک

میشود.

جنبه عمومی هم دارد و اگر حکم قصاص درباره متهم به قتل ،اجرا

بهعبارت دیگر ،در دعاوی قتل در ایران ،اراده شاکی خصوصی در

نشود ،حبس برای او در نظر میگیرند.

شروع تعقیب جرم و اجرا یا عدم اجرای مجازات مرگ ،نقش تعیین

در کشور ترکیه اما «قتل عمد» ،اتهامی است که کامال جنبه عمومی

کنندهای دارد.

دارد و تعقیب قاتل بههیچوجه منوط به شکایت و پیگیری خانواده

کارشناسان علم حقوق اما روال رسیدگی به پروندههای قتل در ایران

مقتول نیست .حتی اگر خانواده مقتول ،از متهم به قتل ،شکایتی

را ناعادالنه و برخالف اصول حقوق جزا میدانند.

نداشته باشند یا رضایت بدهند ،هیچ تغییری در تعقیب پرونده انجام

مجله حقوق ما ،برای تدقیق بیشتر درباره این مسأله ،در گفتوگو نمیشود و بهطور کلی ،اولیای دم ،هیچ نقشی در صدور و اجرای
با موسی برزین ،وکیل دادگستری و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی

مجازات برای متهم ندارند بلکه این دادستان است که بهعنوان

ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی ،روند رسیدگی قضایی به

مدعی العموم ،طرف پرونده قرار میگیرد و خواهان مجازات متهم به

دعاوی قتل را در دو کشور ایران و ترکیه بررسی کرده است.

قتل میشود.
در قوانین کیفری ترکیه ،اتهام «قتل عمد» به دو دسته تقسیم شده

پرسش :تعریف و مصادیق اتهام «قتل عمد» در قوانین کیفری

عمد مشدده یا تشدید شده» و «قتل عمد عادی».
است« :قتل ِ
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جزایی اروپا است و شباهتهای
جزایی ترکیه ،برگرفته از قوانین
ِ
ِ
حقوقی کشورهای ایتالیا و آلمان دارد.
بسیاری با نظام
ِ
پرسش :قتلهای عمد عادی (غیر مشدد) چیست؟ و چرا از قتل
عمد مشدده تفکیک شده است؟
پاسخ :قانون جزای ترکیه در سال  ۲۰۰۴تصویب و در  ۲۰۰۵اجرا شده
است .مشخصا ماده  ۸۲ ،۸۱و  ۸۳همین قانون ،به اتهام «قتل عمد»
پرداخته است .در این کشور ،هر قتلی که جزو مصادیق قتل مشدده
نباشد ،قتل عادی محسوب میگردد .این تفکیک ،نوع نگاه سیاست
کیفری ترکیه به اوضاع جامعه خود را به خوبی مشخص میکند .در
اکثر کشورهای جهان از جمله در ترکیه ،زمانی که یک جرمی از طرف
یکی از اعضای یک خانواده علیه یک عضو دیگر از همان خانواده
اتفاق میافتد ،محاکم قضایی معموال با سختگیری بیشتری به این
پرونده رسیدگی میکنند چرا که استدالل این است که قاتل با سوء
استفاده از یک رابطه خانگی ،حق حیات را از فردی دیگر سلب کرده
است.
اما در قوه قضائیه ایران ،این روند برعکس است .بهعنوان مثال ،اگر
درباره «قتل عمد مشدده» در قانون مجازات ترکیه ،مصوب سال پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد ،مجازات بازدارندهای برای او در
 ۲۰۰۴به تشریح ،پرداخته شده است .داشتن انگیزه قبلی ،بهکار بردن نظر گرفته نمیشود.

تعریف قتل عمد در قانون
خشونت بیش از حد ،بهکار بردن اسلحه ،ارتکاب قتل علیه اعضای نحوه قانوننویسی در ایران بهویژه درمورد
ِ
خانواده ،ارتکاب قتل علیه کودکان ،قتل با انگیزههای ناموسی و مجازات اسالمی ،برگرفته از فقه شیعه است و همین مسأله منجر به
قتل به قصد انتقامجویی ،همگی از مصادیق «قتل تشدید شده یا بی نظمی در ارائه تعاریف دقیق حقوقی شده است.

مشدده» محسوب میشود.
مجازاتی هم که برای متهم به «قتل مشدده» در نظر گرفته میشود ،پرسش :برخی گروهها و دولتهای منطقه ،از جمله حکومت
ابد سنگین شده» است .بدین معنی که متهم به مجازاتی ایران ،ترکیه را یک کشور اسالمی میدانند .همانطور که میدانیم،
«حبس ِ

بیش از حبس ابد محکوم میشود و در چنین مواردی ،معموال حدود  ۲۰سال است که حزب اسالمگرا در این کشور قدرت را در
متهمان مشمول آزادیهای مشروط و تخفیفهای دیگر نمیشوند .دست دارد .در طی این سالها ،آیا اسالمگرایان موفق شدهاند

در مورد «قتل عادی» اما مجازات «حبس ابد» صادر میشود و دستگاه عقاید اسالمی خود را وارد نظام حقوقی ترکیه کنند؟
پاسخ :نخست باید گفت ،درست است که بیشتر مردم ترکیه مسلمان
قضایی ،تخفیفهای بیشتری را در این زمینه در نظر میگیرد.
به عبارت دیگر ،بارزترین تفاوت ترکیه و ایران این است که در ایران ،هستند اما ترکیه یک کشور اسالمی نیست .از شکلگیری نظام
جرم «قتل عمد» یک جرم خصوصی است و دادستان تقریبا هیچکاره جمهوری بدین سو ،قانون اساسی چند بار تغییر کرده و آخرین بار در

است و خانواده یا بستگان مقتول ،نقش اصلی برای پیگیری پرونده و سال  ۱۹۸۲تغییراتی در این قانون به تصویب رسیده است .در آخرین
همچنین اجرا یا عدم اجرای مجازات قصاص بر عهده دارند .در ترکیه نسخه از قانون اساسی ،سه اصل وجود دارد که غیر قابل تغییر است
اما جرم «قتل عمد» یک جرم عمومی است و دادستان نقش اصلی را و هیچ کس نمیتواند آن را تغییر دهد .یکی از اصول برپایی جمهوری
بودن سیستم حکومتی است ،بنابراین امکان ندارد که
در پیگیری و صدور مجازات بر عهده دارد و خانواده مقتول تقریبا ترکیه ،الئیک
ِ
هیچ نقشی در پیگیری پرونده و صدور مجازات ندارند.

عقاید اسالمی بتواند در قوانین نفوذ کند .قوانین ترکیه ،پس از تشکیل

در یک مقایسه بین قوانین کیفری دو کشور ،میتوان گفت قوانین جمهوریت ،همه منبعث از قوانین کشورهای پیشرفته غربی ،بهویژه
آلمان و ایتالیا بوده و ارتباطی هم با عقاید اسالمی ندارد.

ما از عدالت سهمی داریم

دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سازمان حقوق بشر
ایران /محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره :مریم غفوری
تماس با مجلهmail@iranhr.net :

