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  اشخاص (قتل) هعل مدرسنامه جرا

  

سنده:  ادی ده احمد حا ن   آ
 : اننا اد حقو م   ب

  سخه ؟؟؟شماران: 
ک:    ؟؟؟شا

 حقوق محفوظ استکلیه 

خش:  ز    مرا
  

ر   آدرس ؟؟؟ :ش
  ؟؟؟ :نتلف

ک:  ون   ؟؟؟شا ال
نت:  اه این   ؟؟؟ا

 ؟؟؟ سرشناسه:
 ؟؟؟ دآور:یعنوان و پد
 ؟؟؟ نشر:مشخصات 

 ؟؟؟ :یمشخصات ظاهر
 ؟؟؟ :کشاب

 ؟؟؟ :یسینوت فهرستیوضع
  ادداشت:ی
 ؟؟؟ ادداشت:ی

 ؟؟؟ موضوع:
 ؟؟؟ نگره:ک یبندرده
 ؟؟؟ :ییوید یبندرده



  مطالبفهرست 

  ۱۵  ...................................................................................  مقـدمه

  ۱۷  ...........  یو خودکش یعی، اقسام و تفاوت آن با مرگ طبفیدرس نخست: قتل؛ تعر 

  ۱۸  ...........................................................................................................  ف قتلی. تعر ۱

  ۱۹  ............................................................................................................  . اقسام قتل۲

  ۲۰  .......................................................................  ییجزا نی. اقسام قتل در فقه و قوان۲ـ۱

  ۲۰  ............................................................................ . هشت نکته درباره اقسام قتل۲ـ۲

  ۲۴  ..........................................................  ۱۳۹۲ ی. اقسام قتل در قانون مجازات اسالم۲ـ۳

  ۲۷  .........................................................................  و قتل ی(حادثه)، خودکش یعی. مرگ طب۳

  ۲۹  ............................  جرم قتل (موضوع و رفتار مجرمانه) یدرس دوم: رکن ماد

  ۳۱  ....................................................................................................  . موضوع (انسان)۱

  ۳۱  ............................................................  )یمانه (عمل کشنده در قالب فعل ماد. رفتار مجر۲

  ۳۲  ........................................................  )یرمادی. رفتار مجرمانه (عمل کشنده در قالب فعل غ۳

  ۳۴  ..............................................................  . رفتار مجرمانه (عمل کشنده در قالب ترک فعل)۴

  ۳۴  ...........................................................................................  محل بحث نیی. تب۴ـ۱

  ۳۶  ...................................................  شمار رفتن تارک فعل ازمنظر قانون . شروط قاتل به۴ـ۲
  ۳۶  .........................................  بر انجام فعل یمبن یقرارداد ای یقانون فهی. وجود وظ۴ـ۲ـ۱
  ۳۶  ................................................................................  تی. وجود رابطه سبب۴ـ۲ـ۲
  ۳۶  ........................................................................  تارک بر انجام فعل یی. توانا۴ـ۲ـ۳

  ۳۷  ............  »)نشدن مانع مرگ« تیو عدم کفا» شدن باعث مرگ«(لزوم  ۲۹۵بر ماّده  ی. نقد ۴ـ۳

  ۳۹  ..............................................  )طیجرم قتل (شرا یدرس سوم: رکن ماد

  ۳۹  ............................................................................................................. بودن. زنده۱

  ۴۰  ......................................................................................  بر مرده تی. احکام جنا۱ـ۱

  ۴۰  ...................................................................................................  اتی. مبدأ ح۱ـ۲
  ۴۰  ...........................................................................  نیجرم سقط جن فی. تعر ۱ـ۲ـ۱



٦  اشخاص (قتل) هیعل میدرسنامه جرا 

  ۴۱  .....................................................................  نیجرم سقط جن ی. قانونگذار ۱ـ۲ـ۲

  ۴۲  ....................................................................................................  بودنالدم. محقون۲

  ۴۲  ............................................................................  شرط نیا یمستند قانون نیی. تب۲ـ۱

  ۴۴  .............................................................................................  . انواع مهدورالدم۲ـ۲
  ۴۴  ...................................................................................  هدورالدم مطلق. م۲ـ۲ـ۱
  ۴۴  ...................................................................................  ی. مهدورالدم نسب۲ـ۲ـ۲

  ۴۴  ..........................................  شانیا یدم و مأذون ازسو  یایالف) قاتل نسبت به اول
  ۴۶  ..................................................  هیدرحال زنا نسبت به شوهر زان هیو زان یب) زان

  ۴۸  ................................................................................ ) قاتل و مقتولی(دوگانگ رتی. مغا۳

  ۴۸  .....................................................................................................  ی. خودکش۳ـ۱

  ۵۰  .........................................................................  شیصدمه به خو رادیو ا ی. خودزن۳ـ۲

  ۵۱  ...........................................................................  از قتل یخودکش کی. لزوم تفک۳ـ۳

  ۵۱  .....................................................................................  )ی(اتاناز  نیر ی. مرگ ش۳ـ۴

  ۵۳  ..........................  و استناد) تی، سببجهیجرم قتل (نت یدرس چهارم: رکن ماد

  ۵۴  ........................................................................................................  جه (مرگ)ی. نت۱

  ۵۴  ...................................................................................................  ی. مرگ قلب۱ـ۱

  ۵۵  ..................................................................................................  ی. مرگ مغز۱ـ۲
  ۵۵  .................................................................................  در فقه ی. مرگ مغز۱ـ۲ـ۱
  ۵۶  ............................................................................. در حقوق ی. مرگ مغز۱ـ۲ـ۲

  ۵۷  ..........................................................................................  ) و استنادتیّ (عل تیبب. س۲

  ۵۷  .................................................................  جهیرفتار و نت انیم تی. وجود رابطه سبب۲ـ۱

  ۵۹  ...............................................................................  . استناد قتل به رفتار مرتکب۲ـ۲
  ۵۹  ..................................................................از استناد تیرابطه سبب کی. تفک۲ـ۲ـ۱
  ۶۰  .....................................................................  و استناد تیسبب یها . تفاوت۲ـ۲ـ۲
  ۶۱  .........................................................................  بودن احراز استناد . مشکل۲ـ۲ـ۳
  ۶۲  ..............................................................................  . عوامل سازنده استناد۲ـ۲ـ۴
  ۶۴  ......................................................  ان رفتار مجرمانه و مرگیم ی. فاصله زمان۲ـ۲ـ۵

  ۶۵  .....................................  عام) تیقتل عمد (سوء ن یدرس پنجم: رکن معنو 

  ۶۷  .........................................................................  . عمد در فعل و قصد وقوع آن بر مقتول۱

  ۶۸  ......................................................................................................  . علم به موضوع۲

  ۶۸  ......................................................................................... بودن. علم به انسان۲ـ۱

  ۶۸  ............................................................................................  بودنلم به زنده. ع۲ـ۲



 ٧ فهرست مطالب 

  ۶۸  ..................................................................................  بودن الدم . علم به محقون۲ـ۳
  ۶۹  .....................................................  »بودن الدم علم به محقون« ی. مستند قانون۲ـ۳ـ۱
  ۷۰  ..........................................................................  یاشتباه حکم ری. عدم تأث۲ـ۳ـ۲

  ۷۵  ..................................  خاص) تیقتل عمد (سوء ن یدرس ششم: رکن معنو 

  ۷۶  ...................................................................  )۲۹۰بند الف و ت ماّده  نییح (تبی. قصد صر ۱

  ۷۶  .................................  حیشرط وجود قصد صر  ندرت کشنده به . وقوع قتل عمد با عمل به۱ـ۱

  ۷۷  .................................................................................  »رینظ تیجنا«واژه  نیی. تب۱ـ۲

  ۷۷  .........................................................................  ۲۹۰درمورد بند ت ماّده  حی. توض۱ـ۳

  ۷۸  ....................................................................  )۲۹۰بند ب و پ ماّده  نیی(تب ی. قصد ضمن۲

  ۷۹  ...................................................  )۲۹۰بند ب ماّده  نیی. عمل نوعًا کشنده مطلق (تب۲ـ۱
  ۷۹  ................................  آن بر مقتول. عمد در عمل نوعًا کشنده مطلق و قصد وقوع ۲ـ۱ـ۱
  ۸۰  ...........................  باره نیعمل نوعًا کشنده و وجود اختالف درا صیتشخ ی. دشوار ۲ـ۱ـ۲
  ۸۱  ...................................................................  بودن عمل. علم به نوعًا کشنده۲ـ۱ـ۳
  ۸۳  ............................................................  بودن . اصل وجود علم به نوعًا کشنده۲ـ۱ـ۴
گاه عمد . شبه۲ـ۱ـ۵   ۸۴  .........  بودن به نوعًا کشنده یبودن قتل با عمل نوعًا کشنده، در فرض عدم آ

  ۸۴  ....................................................  )۲۹۰بند پ ماّده  نیی(تب ی. عمل نوعًا کشنده نسب۲ـ۲
  ۸۵  ................................  و قصد وقوع آن بر مقتول ی. عمد در عمل نوعًا کشنده نسب۲ـ۲ـ۱
  ۸۵  ........................  »هیعل ٌی بودن کار نسبت به مجن نوعًا کشنده«و » تیوضع«. علم به ۲ـ۲ـ۲
  ۸۶  .......................................  علم نهیدر زم ی. تفاوت عمل نوعًا کشنده مطلق و نسب۲ـ۲ـ۳
  ۸۶  ...........................................................  بند ب و پ  و تفاوت یت ظاهر ی. اهم۲ـ۲ـ۴

  ۸۷  ............................................................................  یو رکن معنو  یان رکن مادی. تقارن م۳

  ۸۷  ...................................................  )یو سپس رکن معنو  ی. عدم تقارن (ابتدا رکن ماد۳ـ۱

  ۸۸  ...................................................  )یو سپس رکن ماد ی. عدم تقارن (ابتدا رکن معنو ۳ـ۲

  ۹۱  ....................  قیو مصاد یمحض؛ رکن معنو  یعمد و خطا درس هفتم: قتل شبه

  ۹۲  .........................................................................................  عمد قتل شبه ی. رکن معنو ۱

  ۹۲  ............................................  . عمد در فعل و قصد وقوع آن بر مقتول و عدم قصد قتل۱ـ۱

  ۹۳  .......................................................  عمد با فعل مجاز ر و وقوع شبهی. عدم لزوم تقص۱ـ۲

  ۹۳  .................................................................................  عمد شبه تیجنا قی. مصاد۱ـ۳
  ۹۳  ............................................  )۲۹۱(بند الف ماّده  جهی. قصد فعل بدون قصد نت۱ـ۳ـ۱
  ۹۴  .......................................  )۲۹۱همراه با اشتباه در موضوع (بند ب ماّده  تی. جنا۱ـ۳ـ۲
  ۹۴  ....................................................  )۲۹۱(بند پ ماّده  ریهمراه با تقص تی. جنا۱ـ۳ـ۳

  ۹۴  ....................................................................................  ریف تقصیالف) تعر 



٨  اشخاص (قتل) هیعل میدرسنامه جرا 

  ۹۶  ..........................................  جهیر و نتیان تقصیو استناد م تیب) وجود رابطه سبب

  ۹۷  ..................................................................................  محض یقتل خطا ی. رکن معنو ۲

  ۹۸  ...................................................  )۲۹۲(بند الف ماّده  یهوشی. قتل درحال خواب و ب۲ـ۱

  ۹۹  ..........................................................)۲۹۲. قتل درحال صغر و جنون (بند ب ماّده ۲ـ۲

  ۱۰۰  .................................................  )۲۹۲. نداشتن قصد فعل و قصد قتل (بند پ ماّده ۲ـ۳

  ۱۰۳  .......................................................  درس هشتم: مجازات انواع قتل

  ۱۰۴  ............................................................................................................. قتل عمد۱

  ۱۰۴  ............................................................................................  ی. مجازات اصل۱ـ۱
  ۱۰۴  .................................................................................  یالناس . جنبه حق۱ـ۱ـ۱

  ۱۰۵  .............................................................  ط قصاصیالف) قتل عمد واجد شرا
  ۱۰۷  ................................................................  ط قصاصیب) قتل عمد فاقد شرا

  ۱۰۸  ......................................................................................ی. جنبه عموم۱ـ۱ـ۲

  ۱۰۹  ..........................................................................................  یلی. مجازات تکم۱ـ۲

  ۱۱۰  ..............................................................................................  یزات تبع. مجا۱ـ۳

  ۱۱۱  ...................................................................................................... عمد . قتل شبه۲

  ۱۱۱  ............................................................................................  ی. مجازات اصل۲ـ۱
  ۱۱۱  .................................................................................  یالناس ه حق. جنب۲ـ۱ـ۱
  ۱۱۱  ......................................................................................ی. جنبه عموم۲ـ۱ـ۲

  ۱۱۱  ..........................................................................................  یلی. مجازات تکم۲ـ۲

  ۱۱۲  ..............................................................................................  یمجازات تبع. ۲ـ۳

  ۱۱۲  ...............................................................................................  محض ی. قتل خطا۳

  ۱۱۲  ..........................................................................................  یالناس . جنبه حق۳ـ۱

  ۱۱۲  ..............................................................................................  ی. جنبه عموم۳ـ۲

  ۱۱۵  ..............................................................  درس نهم: شرکت در قتل

  ۱۱۶  ..........................................................................................  کنندگان در جرم لت. دخا۱

  ۱۲۰  ..................................................................................  شرکت در قتل نییو تب فی. تعر ۲

  ۱۲۲  ....................................................................................  از شرکت در قتل ییها . پرونده۳

  ۱۲۷  ................................................................................................ انواع شرکت در قتل۴

  ۱۲۷  ....................................................................................  . مجازات شرکت در قتل عمد۵

  ۱۲۸  .................................................................................  دم ّی ارات ولی.  دامنه اخت۵ـ۱

  ۱۲۹  .......................................................................................  هیفاضل د. محاسبه ۵ـ۲



 ٩ فهرست مطالب 

  ۱۳۳  ..............................  محض  یعمد و خطا قصاص، شبه طی. مجازات شرکت در قتل عمد فاقد شرا۶

  ۱۳۵  ............................................  درس دهم: معاونت در قتل و شروع به آن

  ۱۳۶  ....................................................................................................  . معاونت در قتل۱

  ۱۳۷  .........................................................................................  ی. مباحث موضوع۱ـ۱
  ۱۳۷  ............................  محض یعمد و خطا عدم وقوع معاونت در قتل شبه ای. وقوع ۱ـ۱ـ۱
  ۱۳۸  .......................  ۲۹۰عدم وقوع معاونت در قتل عمد در بند ب و پ ماّده  ای. وقوع ۱ـ۱ـ۲
  ۱۳۸  ..................................  . موارد عدم وحدت قصد مباشر و معاون قتل و حکم آنها۱ـ۱ـ۳

  ۱۳۹  ...........................................................................  . مجازات معاونت در قتل عمد۱ـ۲
  ۱۳۹  ................................  بودن معاونت در قتل عمد گذشت رقابلیغ ای. قابل گذشت ۱ـ۲ـ۱
  ۱۴۰  ........................................................... مجازات دوگانه معاونت در قتل عمد۱ـ۲ـ۲
  ۱۴۰  ...........................................................................  . ممسک، ناظر و مکِره۱ـ۲ـ۳

  ۱۴۱  .......................................................................................................شروع به قتل .۲

  ۱۴۲  ......................................................  آن صیتشخ یشروع به جرم و چگونگ طی. شرا۲ـ۱
  ۱۴۲  .............................................................................  شروع به جرم طی. شرا۲ـ۱ـ۱
  ۱۴۳  ......................................... ییاجرا اتیاز عمل یمقدمات اتیعمل زیی. ضوابط تم۲ـ۱ـ۲

  ۱۴۴  .................................................................................  می. جرم محال و جرم عق۲ـ۲

  ۱۴۵  ........................................................................  شروع به قتل ی. مباحث موضوع۲ـ۳

  ۱۴۶  .............................................................................  . مجازات شروع به قتل عمد۲ـ۴

  ۱۴۹......................................................  بیدهم: مباشرت و تسباز یدرس 

  ۱۵۰  .......................................................  دو نیا صیو ضابطه تشخ بیمباشرت و تسب فی. تعر ۱

  ۱۵۰  .......................................................................  ب در فقهیف مباشرت و تسبی. تعر ۱ـ۱

  ۱۵۱  ....................................................................  در قانون بیف مباشرت و تسبی. تعر ۱ـ۲

  ۱۵۲  ..........................................................  ص سبب از مباشریتشخ ی. ارائه ضابطه برا۱ـ۳

  ۱۵۲  ...........................................................................  آنها یابیب و ارز ی. آثار مباشرت و تسب۲

  ۱۵۳  ..........................................  ری. ضمان مباشر مطلقا و ضمان سبب تنها در فرض تقص۲ـ۱

  ۱۵۴  ........................................  بیمحض با مباشرت و عدم وقوع آن با تسب ی. وقوع خطا۲ـ۲

  ۱۵۵  ................................................  . اصل ضمان مباشر در فرض اجتماع سبب و مباشر۲ـ۳

  ۱۵۶  .......................................................................................... بی. صور مباشرت و تسب۳

  ۱۵۶  ..............................................................................................  . مباشرت تنها۳ـ۱

  ۱۵۷  ................................................................................................  تنها بی. تسب۳ـ۲

  ۱۵۷  ...............................................................................بیمباشرت و تسب. اجتماع ۳ـ۳
  ۱۵۸  ....................................................................  تنها به مباشر تی. استناد جنا۳ـ۳ـ۱



١٠  اشخاص (قتل) هیعل میدرسنامه جرا 

  ۱۵۸  .....................................................................  سبب تنها به تی. استناد جنا۳ـ۳ـ۲
  ۱۵۸  ........................................................  متفاوت ریت به هردو و تأثی. استناد جنا۳ـ۳ـ۳
  ۱۵۹  ........................  ریزان تأثینبودن ما معلومی کسانی ریت به هر دو، تأثی. استناد جنا۳ـ۳ـ۴

  ۱۶۰  ............................................................................................  . اجتماع اسباب۳ـ۴
  ۱۶۱  .......................................................................... اسباب یماع عرض. اجت۳ـ۴ـ۱
  ۱۶۲  ............................................................................  اسباب ی. اجتماع طول۳ـ۴ـ۲

  ۱۶۲  .................................................................  اسباب مقصر یالف) اجتماع طول
  ۱۶۲  ...................................................  مقصر یاسباب و تنها برخ یب) اجتماع طول
  ۱۶۲  ................................................  تیاسباب با قصد ارتکاب جنا یج) اجتماع طول

  ۱۶۵.......  )ی(صغر، جنون، خواب و مست یفر یک تیدرس دوازدهم: قتل و موانع مسئول

  ۱۶۶  .................................................................................................................  . صغر۱

  ۱۶۶  ....................................................................  درباره اطفال قاتل ینی. اقدامات تأم۱ـ۱

  ۱۶۷  ....................................  ت درحال بلوغی. ارتکاب عمل کشنده درحال صغر و وقوع جنا۱ـ۲

  ۱۶۸  ................................................................................................................. جنون۲

  ۱۶۸  .........................................................................  وانه قاتلیدرباره د ینی. اقدام تأم۲ـ۱

  ۱۶۸  ......................................  تی. عدم سقوط قصاص با عروض جنون پس از ارتکاب جنا۲ـ۲

  ۱۶۹  ....................................  . ارتکاب عمل کشنده درحال جنون و وقوع مرگ درحال عقل۲ـ۳

  ۱۷۰  ............................................................................  کمتر از جنون ی. اختالل روان۲ـ۴

  ۱۷۰  ..................................................................................................  یهوشی. خواب و ب۳

  ۱۷۰  ...............................................................................................................  ی. مست۴

  ۱۷۱  ...........................................  آن یو مبنا ۱۳۹۲ق.م.ا. ۳۰۷وه نگارش صدر ماّده ی. ش۴ـ۱

  ۱۷۲  .........................................  ۱۳۹۲ق.م.ا. ۳۰۷و ماّده  ۱۳۷۰ق.م.ا. ۲۲۴. تفاوت ماّده ۴ـ۲

  ۱۷۳  ...............................................  رمجرمانهیغ ینسبت به مست ۳۰۷. عدم شمول ماّده ۴ـ۳

  ۱۷۳  ........................................  آن؟ زانینادرست و م ای حی؛ صحیر قتل درحال مستی. تعز ۴ـ۴

  ۱۷۴  ..............................................................  ۱۵۴باوجود ماّده  ۳۰۷از به ماّده ی. عدم ن۴ـ۵

  ۱۷۵  .....................................  یقتل درحال مست یها درمورد پرونده ینکات کاربرد ی. برخ۴ـ۶
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  دمهـمق
  

فرستم و خدا  می صلوات و اهل بیت عصمت و طهارت بر پیامبر رحمت حضرت محمد

کنم  می سایم و اقرار می گویم و سر بر آستانش می سپاس است، یی که ارزانی داشتهها نعمترا بر 

  .نگارشتعلیم و  نعمتخصوص  به ؛شمارش نبوده و نیستم بی یها نعمتاز  یک هیچکه الیق 

و مورد استقبال جامعه حقوقی قرار رسید چاپ  به ۱۳۹۶پاییز ، جرایم علیه اشخاصکتاب 

 ،دوره کارشناسیبرای تدریس در این کتاب . و تاکنون سه نوبت تجدید چاپ شده است گرفت

دوره کارشناسی در حجم مطالب کتاب زیاد و فاقد برخی مباحثی است که  ؛ زیرامناسب نیست

 
ً
دیه و تداخل و عدم تداخل  کننده پرداخت ،ولّی دم ،ادله اثبات قتل باشد؛ مانند میالزم احیانا

 همراه بهرا تلخیص و  جرایم علیه اشخاصنویسنده بر آن شد کتاب  اساس براین؛ قصاص و دیه

 ،بیفتد تأخیر شد کار بهسبب و وسواس علمی مشغله . کندشکل درسنامه منتشر  مطالب مورد نیاز به

 عّز (حضرت حق عنایتاما سرانجام با 
ّ

  .سامان رسید کار به )وجل

  :توضیح چند نکته ضروری استدراینجا 

۱ . 
ً
ـ  ـ حدود سی درصد نیست و مطالبی جرایم علیه اشخاصتلخیص کتاب  این کتاب صرفا

  .بدان افزوده شده است

صورت گرفته که آن را از حالت تلخیص بسیاری شده نیز تغییرات  تلیخصهای  بخشدر . ۲

  ساخته است. رف خارجِص 

بودن درس حقوق  باتوجه به دو واحدیطبع  به. است تنظیم شدهدرس  بیستمطالب در . ۳

 ؛دکرتدریس توان  نمیجلسه این دروس را  شانزدهدر  ،دوره کارشناسی حقوق ۳جزای اختصاصی 

بایست توسط خود  میها  بخشمابقی استاد درس خواهد بود و  عهده برانتخاب دروس لذا 

  .شوددانشجویان مطالعه 

های مرتبط آمده است تا  همراه برخی پرسش بهرئوس مطالب درس  ،در شروع هر درس. ۴

درپایان هر درس نیز . مطرح شده استای  پروندهتناسب،  به یگاه. شودآماده ذهن دانشجو 
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پرونده را  یارا پاسخ  ها پرسشبرخی د نبتوان یانرود دانشجو می انتظارهایی مطرح شده که  پرسش

مباحثه کنند تا استنباط یکدیگر با  ها پرسشاست دانشجویان درباره پاسخ این مهم  کنند.تحلیل 

  .شان افزایش یاید حقوقی

اختصار آورده شود. همچنین ذیل برخی موضوعات  . برخی مالحظات سبب شد مطالب به۵

 خواننده مشتاق با مراجعه به آنها ابهاماتش را برطر می
ً
  ف نماید.توانستیم منابعی را معرفی کنیم تا احیانا

های راقم این سطور در وبگاه شخصی  . مجموعه مقاالت اینجانب و نیز معرفی کتاب۶

 قابل دسترسی است. »hajidehabadi.ir«آدرس  اینجانب به

 خوانندگان محترم یپیشنهادهادریافت انتقادها و همیشه در انتظار ازآنجاکه  درپایان. ۷

اعم از اساتید، دانشجویان، قضات، وکال و... ـ  ر ـهستم، از مخاطبان گرانقدو مقاالتم  ها کتاب

  .ارسال بفرمایند »adehabadi@ut.ac.ir«تقاضا دارم نظرات خود را به آدرس رایانامه اینجانب 

  

  محله پایین، آباد ده، میبد

  آبادی ده احمد حاجی

  )رضاأل روز دحو ( ق۱۴۴۳القعده  ذی ۲۵مصادف با  ۴/۴/۱۴۰۱شنبه 



  

  با مرگ طبيعي و خودكشي آناقسام و تفاوت ، تعريفقتل؛ : نخستدرس 

  :نخستدرس 
قتل؛ تعريف، اقسام و تفاوت آن 

  طبيعي و خودكشي مرگ با
  رئوس مطالب: 

ف. ۱   ؛قتل تع

  ؛و قوان جزا  انواع قتل در فقه. ۲

  ؛۱۳۹۲انواع قتل در قانون مجازات اسال . ۳

  .)مرگ قضا و قدری( خودک و حادثه، قتل. ۴

یک ، قتل قصد بهاگر کسی ؟ کدام استانواع آن ؟ تعریف دقیق و صحیح قتل چیست

؟ چه قتلی شده استمرتکب ؛ بمیردخوردن  سیلی آرام به دیگری بزند و او در اثر سیلی

، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد با میله آهنی به سر دیگری بزند و او بمیرد

 پای کسی یجلو ،سوری چهارشنبهمراسم اگر کسی در ؟ مرتکب چه قتلی شده است

اگر ؟ یقتل چه نوع؟ آیا مرتکب قتل شده است ،را منفجر کند و او از ترس بمیردای  ترقه

 را گتفنی شخص؟ است قاتل، سارق، دیگری را بدزدد و او از غصه بمیردکسی اسب 

ید می ویرد گ می نشانهی گرید سمت به ید می طرف مقابل. زنم می: گو  تئجر اگر: گو

کند و  می کیشل، استی خال فشنگ از اسلحه نکهیا گمان به شخص آن و !بزن، یدار

اگر کارگردانی درحال تهیه برنامه ؟ او مرتکب چه قتلی شده است. شود می شتهکدوستش 

دیگری بیندازد و او  سمت بهشکل مار را  به بازی اسبابشوخی  قصد به ،دوربین مخفی

  ؟چه نوع قتلی؟ دانید یا قتل می را حادثهاتفاق این ، بمیرد
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 یا مجرم « ،»بزه یا جرم«: شود سخن گفته می موضوع چهار از، مجرمانه دهیپد هر در

 که» جرم در برابر دولت العمل عکس« و» دهیبزهد، تر جامع ریتعب بهیا  علیه مجنٌی « ،»بزهکار

ی عمومی جزا حقوق. یابدی تجلی تیترب وی تأمین اقداماتیا  مجازات قالب در است ممکن

 قواعد، کند بحث یمشخص العمل عکس و نیّ معای  دهیبزهدیا  خاصیا مجرم  جرم از آنکه بی

بررسی مصادیق  بهی اختصاصی جزا حقوق، اما کند ی میبررس را موضوع چهار نیا بر حاکم

 ارکان و میجرا فیتعرحقوق جزای اختصاصی به  تعبیردیگر به .پردازد می این چهار موضوع

 در برابری قانون واکنشمسئولیت کیفری مرتکبان آنها و  و میزان حدود و آنهادهنده  لیتشک

  .پردازد می میجرا از هریک

 دسته دو به را میجرا گونه این .است اشخاص هیعل میجرابخشی از ، کتاب حاضر موضوع

نخست  گروه. دکر میتقستوان  می» تمامیت معنوی هیعل میجرا« و» یجسمان تیتمام هیعل میجرا«

 سقط« ،»منافع سلب« ،»عضو قطع« ،»جرح و ضرب« ،»قتل« شامل، که موضوع این کتاب است

 خصوص بهی فراوان اشتراکات میجرا نیا هیبق، یخودکشبه غیر از . شود می» یخودکش« و» نیجن

 لیتحل، شود فهم و لیتحلی خوب به میجرا نیا ازی یک که درصورتی و دارنددهنده  لیتشک عناصر در

  .میکن می متمرکز قتل در را بحث. است ریپذ امکان راحتی به دیگر میجرای بررس و

 قتل فیتعر  .۱

یف قتل در . ۱  دهید قتل ازی فیتعر، یحقوق وی فقههای  نوشتهبیشتر در : ی حقوقیها کتابتعر

قتل : «نویسد می حقوقدان فرانسوی، گاروپروفسور . است تعریف شده عمد قتل اما شود نمی

 این ١.»بدون مجوز قانونی، وسیله شخص دیگر است سلب ارادی حیات از شخص زنده به، عمدی

سلب ارادی حیات انسان زنده : «برخی حقوقدانان پذیرفته شده استوسیله  ی بهتعریف با تغییرات

بنابراین به سلب حیات از حیوانات و به  ٢؛»شده در قانون بینی طرق پیش وسیله انسان دیگری به به

ی مثل قانون به کسی که با مجوز براین افزون. شود نمیگفته قتل  ،)خودکشی( سلب حیات از خویش

  .کند نمی صدق عمد و بر عمل او قتل عمد قاتل، کشد یم دیگری را دفاع مشروع

                                                      
  . ۲۹ی؛ صاختصاصی فریک حقوق؛ پادنقل از: ابراهیم  به .١

 . ۵۰. نیز ر.ک: محمدهادی صادقی؛ جرایم علیه اشخاص؛ ص۳۰امیرخان سپهوند؛ جرایم علیه اشخاص؛ ص .٢



 ١٩  یو خودکش یعیاقسام و تفاوت آن با مرگ طب ف،یدرس نخست: قتل؛ تعر

تعریف کرد » سلب حیات از انسانی دیگر« خود قتل را به توان می، به تعریف قتل عمد باتوجه

سلب ( قتل عمد را و اگر کلمه غیرارادی را بیفزاییم ،)سلب ارادی( که اگر کلمه ارادی را اضافه کنیم

  ایم. کردهقتل غیرعمد را تعریف  ،)غیرارادی

یف فوق. ۲ ؛ زاید است» زنده« اینکه قید، نخست. تعریف فوق اشکاالتی دارد: اشکاالت تعر

 آن انسان باید زنده باشد تا بتوان حیات او را سلب ، شود سلب حیات از انسان می وقتی گفته
ً
طبیعتا

قتل است وگرنه  بحث در جرم ؛ زیرانیست» بدون مجوز قانونی« اینکه نیازی به عبارت، دوم. کرد

  ١؛باید در همه جرایم این قید باید آورده شود
ً
ربودن مال دیگری : «در تعریف سرقت گفته شودمثال

به سلب  غیرعمدیا قتل عمد و اگر قتل ین اشکال اینست که تر مهمسومین و . »نونیبدون مجوز قا

، دیگری نیست  جهنتی، زیرا ورای سلب حیات؛ شود جرمی مطلق می، حیات از دیگری تعریف شود

  .قانونگذار است نظر مداست که تحقق آنها منوط به ایجاد نتیجه جزء جرایم مقید  قتل که درحالی

یف صحیح قتل. ۳ اعم از فعل و  انجام رفتاری: رسد تعریف صحیح قتل اینست مینظر  به: تعر

، سلب حیات بنابراین؛ شود می که منجر به سلب حیات انسان مستقل دیگری) عمل کشنده( ترک فعل

که تعریف آن است  برایهم » مستقل« دن کلمهوافز. رفتار مجرمانه قتل نیست بلکه نتیجه آنست

  .شامل سقط جنین نشودقتل 

یف قتل عمد. ۴ قتل عمد را تعریف  فقها: بیان ضابطه عمد موجب قصاص در فقه و نه تعر

شود بتوان  می یعنی آنچه باعث اند؛ ضابطه قتل عمد موجب قصاص را بیان کردهبلکه  نکرده

ً  ةاملکافئ ةإزهاق النفس املعصوم: «کسی را قصاص نفس کرد عمدی و  کردن خارج: عمدًا عدوا

دلیل این ضابطه بر  همین تعریف قتل عمد نیست و به، این عبارت .»عدوانی جان محترم و برابر

 به قتلای  کار عاقلی که دیوانه
ً
گرچه ، شود نمی و او قصاص صادق نیست، رساند می را عمدا

  .ه استشدقتل عمد مرتکب 

  قتل اقسام. ۲
ی معنو عنصر، موارد اکثر در میتقسی مبنا و داردی اقسامی حقوقی ها نظامبیشتر  در قتل جرم

  مجرمانه رفتار، یفریک حقوق در. خطاست و ارادهی عنی
ً
، باشد ارادی که است جرمی وقتغالبا

                                                      
  . ۳۰امیرخان سپهوند؛ جرایم علیه اشخاص؛ ص .١



٢٠  اشخاص (قتل) هیعل میدرسنامه جرا 

تعداد جرایم غیرعمدی در مقایسه با جرایم عمدی  رو ازاین؛ است نشده محقق موردنظر جرم وگرنه

 در انتیخ، یکالهبردار. نددارن شتریب قسم کی یمعنو عنصر لحاظ به میجرا اکثر. بسیار کم است

 انسان اتیح چون باوجوداین. ندا جرم عمدبودن فرض در فقط و... خمر شرب، زنا، سرقت، امانت

 جرم به حیات دیگریی عمدغیر تعرض هم وی عمد تعرض هم است برخورداری فراوان تیاهم از

  .متفاوت مجازات با البته، است

  و قوانین جزایی فقه در قتل اقسام .۲ـ۱

 میتقس» محضی خطا« و» عمد شبه« ،»عمد« قسم سه بهی معنو عنصر اساس  بر قتل، در فقه

آنکه  مانند؛ قتل قصد و فعل قصد: است داشته قصد دو قاتل که است عمدی درصورت قتل. شود می

  .برساند قتل به را او و دشکافب رای و قلب و نهیس چاقو با و کند حمله سمت او بهی گرید کشتن قصد به

 ؛ ندارد قتل قصدولی ، داردفعل  قصد قاتل که است عمد شبهی درصورت قتل
ً
 نکهیا بدونمثال

  .شود کشته او و بزندسیلی ی و صورت به، باشد داشته رای گرید کشتن قصد

 قصد نه و فعل قصد نه، ندارد را قصد دو از یک هیچ قاتل که است محض یخطای درصورت قتل

 ؛ قتل
ً
  .گرددی و کشتن سبب و کند برخوردی انسان به او ریتولی ، کند کیشلی وانیسمت ح به رای ریتمثال

، ۱۷۰قتل را به دو قسم عمد و غیرعمد تقسیم کرده بود (مواد  ۱۳۰۴قانون مجازات عمومی 

و » عمد شبه«، »عمد«تبع فقه، قتل را بر سه قسم  ). قوانین جزایی پس از انقالب به۱۷۷و  ۱۷۱

قابل  ۱۳۶۱قانون دیات  ۲و ماّده  ۱۳۶۱قانون حدود و قصاص  ۱ماّده دانند.  می» خطای محض«

قتل نفس بر سه نوع است: «داشت:  مقرر می ۱۳۷۰قانون مجازات اسالمی  ۲۰۴ماّده  ست.اشاره ا

  ».عمد، خطا عمد، شبه

  کته درباره اقسام قتلنهشت  .۲ـ۲

ی یها تفاوتگرچه  ،را پذیرفته است مذکورتقسیم سه گانه  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی . ۱

  .شود می مباحث روشن درادامههست که  باره دراین میان فقه و قانون

 رعمدیغ« و» عمد« قسم دو بر قتل که کرد مطرح شکل نیبد راگفته  پیش میتقس توان می. ۲

 واژهبنابراین ؛ است» محضی خطا« و» عمد شبه« قسم دو بر خود عمدغیر و است» یا خطا

 و عمد شبه قسمهردو  شامل ،)تعزیرات و بازدارنده( ۱۳۷۵ق.م.ا. ۶۱۶ ماّده در عمدغیر قتل



 ٢١  یو خودکش یعیاقسام و تفاوت آن با مرگ طب ف،یدرس نخست: قتل؛ تعر

قتل خطای محض را ، ۶۱۶ ماّده قانونگذار در انتهای دلیل همین بهو  است محضی خطا

عمد و  شامل شبه، ۱۳۹۲ ق.م.ا.۷۲۶ ماّده جنایت خطایی در واژه همچنین. کند استثنا می

  .خطای محض است

ی خطا قتل در که نشود اشکال بنابراین؛ است علیه مجنٌی  بر شده واقع فعل ،»فعل« از مقصود. ۳

ی راندازیت قصد او، شد زده کهی مثال در که درحالی، ندارد فعل قصد قاتل که شود می گفته محض

 بر شده واقع فعل قصد، دارد را وانیح بهی راندازیت قصد او هرچند نکهیا پاسخ. دارد رابه حیوان 

 ۱۳۹۲ ق.م.ا.۲۹۲ ماّده بند پ اساس براین .ندارد را اوکردن  مجروح و رزدنیتی یعن علیه مجنٌی 

 بر تیجنا قصد نه، مرتکب آن در کهی تیجنا«: دارد مقرر می محضی خطا تیجنا ربارهد

 ۲۹۱ ماّده بند الف اساس برو » را او بر شده واقع فعل رادیا قصد نه و باشد داشته را علیه مجنٌی 

، قصد رفتاری را داشته علیه مجنٌی نسبت به هرگاه مرتکب « عمد آن است که نخستین مورد جنایت شبه

  .»شده یا نظیر آن را نداشته باشد لکن قصد جنایت واقع

مست و بیهوش  ،است و قاتل خواب هم فعل اختیاری ،عمد شبهر قتل عمد و د تعبیردیگر به

فعل ، ل خطای محضدر قت. نبوده و هم قصد وقوع آن فعل را بر طرف مقابل داشته است

درنتیجه  .اما قاتل قصد وقوع آن را بر طرف مقابل نداشته است ،بوده گرفته با اراده و اختیار صورت

  :ذیل مطرح کرد شکل بهگانه قتل را  توان تقسیم سه می

  

 عمد ←قصد قتل او را دارد  شده بر مقتول را دارد قصد فعل واقع 

 عمد شبه ←قصد قتل او را ندارد   قاتل

 خطای محض ←شده بر مقتول را ندارد  قصد فعل واقع 

اگر قصد ( قتل او یا عمد است، شده بر مقتول را داشته باشد قصد فعل واقع، بنابراین هرگاه قاتل

شده بر  اگر قاتل قصد فعل واقع .)اگر قصد قتل نداشته باشد( عمد است یا شبه) قتل داشته باشد

 مقتول را نداشته باشد و 
ً
  .قتل خطای محض است، قصد قتل او را هم نداردطبعا

نه قصد فعل و « گفته شود، نیازی نیست در ضابطه خطای محضشود  می روشن مذکوراز بیان 

شده بر مقتول را  قصد فعل واقع، زیرا وقتی قاتل؛ کرد اکتفا » نه قصد فعل« توان به می و» نه قصد قتل

  .نداردنیز طریق اولی قصد قتل او را  به، ندارد



٢٢  اشخاص (قتل) هیعل میدرسنامه جرا 

  ؟است حیصح ذیلی استفتا پاسخ ایآ شما نظر به: پرسش
 آن و بزن، یدار تئجر اگر گفت. زنم می گفت و گرفت نشانهی گرید طرف به را گتفنی شخص: سؤال

  .دییفرما انیب را مسئله حکم. است کرده کیشل، استی خال فشنگ از اسلحه نکهیا گمان به شخص
 عمد قتل، را فشنگ وجود داده نمی هم احتمال و استی خال اسلحه داشته نییق اگر: وابج

  ١.است محضی خطا بلکه، ستین هم عمد شبه بلکه، ستین

، عمد قتل از. شود یم ریتعبی گریدی اسام به یگاه، محضی خطا و عمد شبه، عمد قتل از. ۴

 واژه بنابراین؛ شود می یاد ٢)بدون قید محض( خطا قتل به محضی خطا قتل ازو  محض عمد به

 ، شود آوردهی دیق گونه هیچ بدونهرگاه ، خطا قتل
ً
  .است محضی خطا قتل مقصود ٣غالبا

 ریتعب أالخط عمد زین و العمدأ خط، شبه خطا، عمد شبیهی خطا، عمد شبیه به، عمد شبه قتل از

) نبود قصد قتل( دیگر ازسوی و است عمد شبیه) فعل قصد داشتن( ازسویی قتل نوع نیا. است شده

  .است محضی خطا هیشب

ر درواقع این واژه صفتی برای موصوف ،»عمد شبه« شود هنگامی که گفته می
ّ

 است) خطا( مقد

یعنی عمد شبیه ؛ شود شبه خطا وقتی گفته می که چنانهم. است» عمد خطای شبیه« و مقصود

و گاه عبارت ) ۱۳۹۲ ق.م.ا.۲۹۱ ماّده مثل» (عمد شبه« شود شکل مختصر گفته می گاهی به. خطا

قتل یا جرح : «داشت مقرر میکه  ۱۳۷۰ ق.م.ا.۲۹۵ ماّده بند ب مثل( شود طور کامل آورده می به

  ).»... شود واقع میعمد  خطای شبیهطور  یا نقص عضو که به

 قصدولی ، دارد را علیه مجنٌی  بر شده واقع فعل قصد قاتل شد گفته عمد شبه قتل ضابطه در. ۵

  که استی فعل، فعل نیا از مقصود. ندارد را او قتل
ً
 آنکه بی قاتل اگر وگرنه، شود نمی قتل سببنوعا

  که دهد انجامی کار، باشد داشته قتل قصد
ً
ی گرید سر به آهن با نکهیا مثل، شود می قتل سببنوعا

  اگر کسی کار: هستالبته استثنایی دراینجا . است عمد بلکه، نبوده عمد قتل شبه، بکوبد
ً
نوعا

گاه و بودن آن  ولی نسبت به کشنده، ای انجام دهد کشنده رت قتل عمد نبوده صو دراین، متوجه نباشدآ

  .عمد است و شبه

                                                      
این مورد که  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  ۲۹۱مطابق بند پ ماّده البته . ۲۳۵صمحمدعلی اراکی؛ استفتائات؛  .١

 باشد. عمد می همراه با تقصیر است، شبه
  نامبرده شده است. » محض«از سقط جنین خطای محضی بدون قید  ۷۱۸در ماّده  .٢

 بدین .٣
ً
طای محض عمد و خ بدون قید در معنای غیرعمد که شامل شبه» خطا«جهت است که گاه واژه  قید غالبا

  . ۱۳۹۲ق.م.ا. ۷۲۶رود؛ مانند ماّده  کار می است، به



 ٢٣  یو خودکش یعیاقسام و تفاوت آن با مرگ طب ف،یدرس نخست: قتل؛ تعر

 لحاظ به میتقس نیاولی ، است شده میتقس محضی خطا و عمد شبه، عمد قسم سه به قتل گرچه. ۶

 دراینجا اتیجنا از مقصود. شود می میتقس قسم سه به تیجنا و است تیجنای نوع قتل که است آن

 
َ
قطع عضو ، سقط جنینبنابراین  ١.دهد می رخ یگریدخود یا  جانیا  جسم هیعل که استی انباریز عمالا

؛ راحتی اقسام دیگر جنایات را دانست توان به می، با دانستن اقسام قتل. و سلب منافع نیز بر سه قسم است

 
ً
همراه قصد قطع داشته باشد و درصورتی  قطع عضو درصورتی عمدی است که جانی قصد فعل بهمثال

ـ ولی قصد قطع ندارد و درصورتی   مثل کشیدن گوش دیگری  قصد فعل دارد ـ عمدی است که او شبه

  .نه قصد قطع عضو، خطای محض است که جانی نه قصد فعل دارد

  :گفته مطالب پیش اساس بر

  شده واقع جهینت قصد+  علیه مجنٌی شده بر  واقع فعل قصد=  یعمد تیجنا
  شده واقع جهینت قصد بدون علیه مجنٌی شده بر  واقع فعل قصد=  یعمد شبه تیجنا
  شده واقع جهینت قصد نه، علیه مجنٌی شده بر  واقع فعل قصد نه=  محضی خطا تیجنا

ی ایگو  »محضی خطا« و »عمد شبه«، »عمد« قسم سه بهی معنو عنصر حسب بر قتلتقسیم . ۷

قصد فعل را  یا، دارد را) قتل و فعل( قصدهردو  یا قاتلزیرا ؛ نداردی چهارم قسم قتل که معناست نیا

  .است نکرده قصد را قتل و فعلاز  یک هیچیا اینکه ، آنکه قصد قتل داشته باشد بی، دارد

ی خطا حکم در« و» عمد شبه حکم در« همچونی گرید اقسام، قتلی برا کهاین بنابراین

 دیگر عبارت به .است مجازات اساس بر بلکه، ستین یمعنو عنصر اساس بر، ذکر شده» محض

 » عمد شبه حکم در قتل«
ً
لحاظ  به ولی، باشد می محضی خطایا  عمد قسم دو ازی یک درواقعمثال

ی خطا مانند نه و دارد عمد قصاص قتل مانند نه؛ است رفته شمار به عمد شبه حکم در، مجازات

  .است عاقله عهده بر هید، محض

طور اجمال باید دانست  ولی به، طور مبسوط مطرح خواهد شد احکام انواع قتل در آینده به .۸

 ربتوانند  می قاتل وولّی دم  البته. است قصاص، قصاص طیشرا وجود درصورت عمد قتل مجازات

                                                      
 مجازات، قصاص«دارد:  مقرر می ۱۳۹۲ق.م.ا. ۱۶دلیل قصاص و دیه فقط درمورد جنایات معنا دارد. ماّده  همین به .١

ر: «۱۷و مطابق مطابق ماّده » است منافع و نفس، اعضا بر عمدی جنایات اصلی
ّ

ر و غیرمقد
ّ

، مالی دیه اعم از مقد

و یا جنایت عمدی در مواردی که به  منافع و نفس، اعضا براست که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی 

  ». شود موجب قانون مقرر می به، هر جهتی قصاص ندارد
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 صورت دراینفاضل دیه باشد که رّد  قصاص منوط به ی کهمورد درمگر . کنند مصالحه هید پرداخت

و  ـ قاتل را بر پرداخت دیه مقتولند یا کقاتل را قصاص ، تواند با پرداخت فاضل دیه میولّی دم 

  .اجبار نماید ـ یافته بر پرداخت سهم او در جنایت ارتکاب ،تر تعبیر صحیح به

 سال یک ظرف دیبا وباشد  می قاتل عهده  بر که است الزم هید، قصاص طیشرا فقدان درصورت

  .)۱۳۹۲ ق.م.ا.۴۸۸ ماّده بند الف و ۴۶۲ و ۳۸۱ مواد( بپردازد را آن قتل وقوعتاریخ  ازی قمر

به تعزیر محکوم  ،قاتل قصاص نشود دلیلهر به که درصورتی، موارد قتل عمد تمامیالبته در 

  .)۱۳۷۵ق.م.ا.۶۱۲ ماّده سال موضوع دهتا  سهحبس از ( خواهد شد

قاتل به تعزیر نیز ، ناشی از تقصیر باشد که درصورتیاست و  هید پرداخت مستلزم عمد شبه قتل

 قاتل عهده بر هید نیا .)۱۳۷۵ق.م.ا.۶۱۶ ماّده سال موضوع سهماه تا  سهحبس از ( شود محکوم می

 بند ب، ۴۶۲ (ماّده بپردازدیعنی در دو قسط  قتل وقوع خیتار ازی قمر سال دو ظرفباید  که است

  .)۱۳۹۲ ق.م.ا.۴۸۹ ماّده و ۴۸۸ ماّده

 اثبات  درصورت( عاقله عهده  بری موارد در که است هید پرداخت مستلزم محضی خطا قتل

 مرتکب اقراردر فرض اثبات جنایت با ( قاتل عهده  بری موارد در و) یقاض علم یا قسامه یا نهیّ ب با تیجنا

 خیتار ازی قمر سال سه ظرف هید نیا پرداخت مهلت .)۴۶۳ (ماّده است) قسامه یا سوگند از او نکول یا

  .شود قاتل تعزیر نمی ،در قتل خطای محض. یعنی دیه باید در سه قسط پرداخت گردد؛ است قتل وقوع

  ۱۳۹۲اقسام قتل در قانون مجازات اسالمی  .۲ـ۳

این قانون . است آوردههمراه با تغییراتی  را مذکور میتقس، تبع فقه به ۱۳۹۲ی اسالم مجازات قانون

 برعکس قوانین قبلی که 
ً
 مقرر ۲۸۹ ماّده .پرداختند به تقسیم جنایت پرداخته است می به تقسیم قتلغالبا

   ».محض است یو خطا یعمد شبهی، عضو و منفعت بر سه قسم عمد، ت بر نفسیجنا«: دارد می

 موارد از موردین تر مهم درواقع ماّده این الف بندولی ، درباره جنایت عمدی است ۲۹۰ ماّده

  :استی عمد تیجنا
  :شود جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می .۲۹۰ماّده 
مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معّین یا فرد یا افرادی هرگاه ) الف

خواه کار ، غیرمعّین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود
  ارتکابی

ً
  .خواه نشود، موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشودنوعا

قصد ) قصد فعل( اگر قاتل با انجام کاری، ز جنایت استقتل که مصداقی ا درموردبنابراین 
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ولی  ،اگر قاتل قصد قتل ندارد. گرفته عمد است قتل صورت، داشته باشد) قصد قتل( ایراد جنایت

 کاری را که انجام داده است
ً
  یا) بند ب( کشنده مطلق، نوعا

ً
، باشد) پ  بند( کشنده نسبینوعا

 علیه مجنٌی و وضعیت نامتعارف کارش بودن  از کشندهشرط آنکه قاتل  به ؛باشد می عمد قتل

  :اطالع داشته باشد
 کاری انجام دهد که، هرگاه مرتکب) ب

ً
  عمدا

ً
، گردد شده یا نظیر آن می موجب جنایت واقعنوعا

گاه و متوجه بوده که آن کار، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد   ولی آ
ً
نوعا

  .شود یا نظیر آن میموجب آن جنایت 
شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده  هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع) پ

  نسبت به افراد متعارف، است
ً
لکن درخصوص ، شود شده یا نظیر آن نمی موجب جنایت واقعنوعا

ضعیت خاص مکانی یا علت و پیری یا هر وضعیت دیگر یا به، ضعف، علت بیماری به، علیه مجنٌی 
  زمانی

ً
مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف ، شود موجب آن جنایت یا نظیر آن مینوعا

گاه و متوجه باشد علیه مجنٌی    .یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آ

  :است مصداقی از بند الف نیزبند ت 
آنکه فرد یا جمع  بدون، شده یا نظیر آن را داشته باشد هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع) ت

مانند اینکه در اماکن ؛ معّینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود
  .گذاری کند عمومی بمب

 نیتر مهم درواقع ماّده این الفبند : سه مورد آمده است ۲۹۱ ماّده عمد در برای جنایت شبه

  :بیان کرده است ار) قتلقصد فعل بدون قصد ( یعمد شبه تیجنا مورد
  :شود عمدی محسوب می جنایت در موارد زیر شبه .۲۹۱ماّده 
شده یا نظیر  لکن قصد جنایت واقع، قصد رفتاری را داشته علیه مجنٌی هرگاه مرتکب نسبت به ) الف

  .نباشد، گردد آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می

  :ولی جهل به موضوع دارد ،قصد قتل دارد یکه قاتل قصد فعل و گاهاست  آن عمد شبهمورد دوم 
مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع ؛ جهل به موضوع داشته باشد، هرگاه مرتکب) ب

، وارد کند علیه مجنٌی به ، این قانون است) ۳۰۲( ماّده رفتار وی شیء یا حیوان یا افراد مشمول
  .معلوم گرددسپس خالف آن 

قاتل نسبت  مانند ؛افراد مهدورالدم است که کشتن ایشان قصاص و دیه ندارد درمورد ۳۰۲ماّده 

 . ولّی دم به
ُ
و بعد معلوم شود اشتباه کرده بوده قاتل پدرش زعم اینکه  به ،شداگر کسی دیگری را بک

نیست و عمد  عمد شبهفقهی ازنظر این مورد . شود می محسوب عمد شبهچنین قتلی ، است

  .اما مجازات قصاص ندارد ،زیرا قاتل قصد فعل و قصد قتل دارد گردد؛ حسوب میم
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سبب تقصیر او قتل رخ  ولی به ،و نه قصد قتل دارد که قاتل نه قصد فعلآن است  عمد شبهمورد سوم 

ذاشته شده یا قتل بر اثر سقوط گلدانی که در لبه بالکن گ، قتل در تصادفات رانندگیهمچون  ؛استداده 

  :نکه گلدان با تسمه آهنی و مانند آن در جای خود محکم قرار داده شده باشدآ یباست، 
شده مشمول  مشروط بر اینکه جنایت واقع، سبب تقصیر مرتکب واقع شود هرگاه جنایت به) پ

  .تعریف جنایت عمدی نباشد

  نیزبند پ 
ً
که قاتل قصد فعل آن است  عمد شبهضابطه فقهی  زیرا ؛نیست عمد شبهواقعا

اما قانونگذار  ،این مورد به خطای محض بیشتر شباهت دارد. شده بر مقتول را داشته باشد واقع

  .عاقله نباشد عهده برمحسوب کرده است تا دیه  عمد شبهعلت تقصیر آن را  به

آنچه در صفحات  که است آورده محضی خطا تیجنا موارد عنوان به را مورد سه ،۲۹۲ماّده 

قتل . پ آمده استیعنی بند  ماّده بند این نیسومدر ، درباره ضابطه خطای محض گفته شد پیشین

 وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابدو نیز قتلی که به) بند الف( درحال خواب و بیهوشی و مانند آنها

  :شود می خطای محض محسوب ،)بند ب(
  :شود جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می .۲۹۲ماّده 
  .درحال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود) الف

  .وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابدبه) ب
 فعل رادیا قصد نه و باشد داشته را علیه مجنٌی  بر تیجنا قصد نه، مرتکب درآن کهی تیجنا) پ

  .دینما برخوردی فرد به و کند رها شکار قصد بهی ریتآنکه  مانند؛ را او بر شده واقع

  زیرا ؛ندا بلکه در حکم خطای محض ،خطای محض نیستنددرواقع بند الف و ب 
ً
در  ،اوال

ارادی  ،ولی فعلی که مقدمه جنایت بوده ،خطای محض گرچه قاتل قصد فعل و قصد قتل ندارد

در قتل اما  ،»کند رها شکار قصد بهی ریتآنکه  مانند«... : دارد می بند پ مقرر که چنان ؛است

 خواب و بیهوشی و مانند آنها  درحال
ً
  .نزده است فعل ارادی از مرتکب سراصال

 
ً
دارد و در آستانه ورود  سال چهاردهپسری . زند می سرها  عمد از صغیر ممیز و برخی دیوانه ،ثانیا

او . کشد می او را ،ش ایجاد کردهمزاحمتی که جوانی برای خواهر دلیل سالگی است و به پانزدهبه 

یعنی آثار خطای  ؛خطای محض است منزله بهقتل او  ، ولیداشته و هم قصد قتلهم قصد فعل 

را نیاورده  منزله بهقانونگذار واژه . باشد میبر آن مترتب ) نبودن قصاص و وجود دیه بر عاقله( محض

 است و گویا 
ً
دعوا کند و به صورتش ای  این پسر اگر با بچههمچنین . ددان میخطای محض واقعا

  بزندسیلی 
ُ
خطای محض  منزله بهولی قتلش  ،شده عمد شبهفقهی مرتکب قتل ازنظر ، شدو او را بک

 قانون گویا ازنظر ، اما است
ً
  .باشد میخطای محض واقعا
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  خودکشی و قتل ،)حادثه(طبیعی مرگ  .۳
 ،)و طبیعی مرگ قضا و قدری( »حادثه« مرگ هر شخصی ممکن است به یکی از سه حالت

که تشخیص دهیم میت به مرگ طبیعی و حادثه آن است  نخستقدم . باشد »قتل«و  »خودکشی«

باید نوع قتل را  ،اگر ثابت شد به قتل رسیده است. مرده یا خودکشی کرده یا کشته شده است

  .تشخیص این سه در مواردی بسیار مشکل است. ردمشخص ک

، ه خودش باشدقتل است و اگر مستند ب ،مستند به دیگری باشد مرگ اگرتوضیح اینکه 

   ـخودش یا دیگری نباشد خودکشی و اگر مستند به 
ً
 و... زلزله مانند مستند به عوامل طبیعیمثال

و هیچ نهادی در خودکشی و مرگ  کس هیچ. ی استقضا و قدرمرگ  دیگرتعبیر بهحادثه و  ـ باشد

در قتل ضامن  فقط المال بیت. ضامن نیست نیز المال بیتحتی  ؛ی مسئولیت نداردقضا و قدر

اگر کسی در  بنابراین .)۴۸۷ (ماّده باشدکشته شده دیگری  وسیله بهیعنی مواردی که کسی  ؛است

یا در روستاهای متروکه  در چاهی که در بیابان های ولگرد کشته شود یا بیابانی با حمله گله سگ

  .در قبال او ضامن نیست المال بیت ،بیفتد و بمیرد است، حفر شده

، او قاتل است و مرتکب قتل شده است، اگر مرگ کسی مستند به دیگری باشداشاره شد که 

اینکه کار ، نخست؛ شماررفتن شخصی دو امر الزم است طور کلی برای قاتل به به باید دانست ولی

یجه به او و درنت) ۴۹۲ (ماّده اینکه مرگ مستند به آن کار باشد، دوم ؛او باید سبب مرگ دیگری باشد

 ؛ دیگر یامر، استنادامری است و ، سببیت و علیت. مستند باشد
ً
اگر کسی اتومبیل یا اسب مثال

از غصه ، دیگری را بدزدد و صاحب آن پس از اطالع از قضیه بر اثر ناراحتی ناشی از سرقت مالش

شد و مادرش پس از اطالع
ُ
 توان نمی ،از غم فراق جوانش بمیرد، بمیرد یا اگر کسی جوانی را بک

، شک ربایش اسب گرچه بی، و قاتل جوان را قاتل مادر نیز دانست ١شمار آورد سارق را قاتل به

یوانی اگر کسی از عالقه مفرِط صاحب ح! آری. سبب مرگ دیگری شده است، اتومبیل و قتل فرزند

، حیوان را بدزدد و صاحب حیوان پس از اطالع ،قصد قتل او به به حیوانش خبر داشته باشد یا

  .مرتکب قتل نیز شده است، مجرم عالوه بر سرقت، یردبم

اموری که استناد  .باشد میاحراز استناد در مواردی بسیار مشکل  ، ولیاست آساناحراز سببیت 

استناد و تفاوت  درباره ،مبحث نتیجه در درس چهارم و پس از در آینده. متعددند ،کنند می را ایجاد

  .خواهیم کرد صحبتبیشتر  ،شوند می آن با سببیت و علیت و اموری که باعث ایجاد استناد

                                                      
 . ۴۱۵برای دیدن نظر مخالف، ر.ک: سیدیوسف مدنی تبریزی؛ کتاب القضاء؛ ص .١
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  ها پرسش

تیرخورده به پایین و بر  یهوآهویی بر روی تپه شلیک کند و آ سمت بهاگر شکارچی  .۱پرسش 

این از حضور شکارچی اول خبر که  کارچی دیگری که در پایین تپه است، بیفتد، درحالیروی ش

  ؟نوع قتل چیست ؟حادثه است یا قتلآنچه رخ یافته ، و باعث مرگ او شودفرد نداشته باشد 

یا حیوان یا انسانی تیراندازی کند و تیر به مقصود برخورد  ءشی سمت بهاگر کسی  .۲پرسش 

خطای  ،جنایت نسبت به فرد غیرمقصود، به دیگری نیز اصابت کندو اما از آن فراتر رفته  ،نماید

  ؟نوع آن چیست ،اگر پاسخ منفی است؟ رود میشمار  بهمحض 

مقایسه  ۱۳۷۰ق.م.ا. ۲۹۵١ ماّده ۲را با تبصره  ۱۳۹۲م.ا. ق.۲۹۱ ماّده ب بند .۳پرسش 

مقایسه  ۱۳۷۰ق.م.ا. ۳۲۳٢ ماّده را با ۲۹۲ ماّده بند الف؟ چرا؟ است صحیح کدام قانون. کنید

کدام تعبیر . کنیدمقایسه  ۱۳۷۰ق.م.ا.۲۹۵ ٣ماّده ۱تبصره  را با ۲۹۲ ماّده بند بنیز . کنید

  ؟چرا؟ صحیح و دقیق است

، عمد ازحیث را آن نوع مینتوان و دهد رخ یقتل اگر؟ استی قتل نوع چه، قتل در اصل .۴پرسش 

  ؟استی قتل نوع چه، میکن مشخص محضی خطا و عمد شبه

 میتقس) Manslaughter( عمدغیر و) Murder( عمد به را قتل کشورهای برخ .۵پرسش 

 عمدغیر و) Voluntary Manslaughter( یاریاخت عمدغیر قسم دو به را عمدغیر قتل و اند کرده

 نیای ها تفاوتها و  شباهت؛ اند هکرد میتقس) Involuntary Manslaughter( یاریراختیغ

  .بیان کنید ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  گانه سه میتقس با را میتقس

                                                      
شد و این امر بر دادگاه ثابت شود  اعتقاد مهدورالدم اعتقاد قصاص یا به که شخصی کسی را به ـ درصورتی۲تبصره « .١

ُ
بودن بک

 معلوم گردد مجنٌی 
ً
 ..»..   منزله خطای شبیه عمد است علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به و بعدا

ر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود، هرگاه کسی درحال خواب ب: «۳۲۳مطابق ماّده  .٢

  ». دار خواهد بود منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده جنایت او به

  ».منزله خطای محض است عمدی دیوانه و نابالغ به های عمدی و شبه جنایت: «۲۹۵ماّده  ۱تبصره  .٣


