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بررسی رکن روانیِ قتل عمدیِ ناشی از بیپروایی آگاهانه در
قانون مجازات اسالمی
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جاللالدینقیاسی،1محمدداوری


 .1استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت3159/07/72 :؛ تاریخ پذیرش)3159/33/32 :

چکیده
یکی از نوآوریهای قانونگذار در تبصرة مادة  757قانون مجازات اسالمی مصوب  3157ابداع قتل عمدی ناشیی از بییپرواییی آگاهانی
است ک براساس آن ،قتل در اثر رفتار اولیة ارادی مرتکب ب همراه آگاهی و توجهش ب اینک اقدام او نوعاً موجب قتل بر دیگری اسیت،
ارتکاب مییابد ،بدون آنک مرتکب قصد قتل کسی را داشت باشد؛ در این نوع قتل عمدی ،بر خالف ضابطة دوم قتل عمدی ،ن عمید در
کار واقعشده بر مجنیعلی وجود دارد و ن آگاهی و توج مرتکب مفروض است .با این حال در هر دو نوع قتل عمیدی ،آگیاهی و توجی
مرتکب ،با معیار شخصی و اقدام نوعاً موجب قتل بر دیگری ،با معیار نوعی اندازهگیری میشود با این تفیاوت کی بیرخالف ضیابطة دوم
قتل عمدی ک معیار نوعی ب دلیل تخصصیبودن در حیطة علم پزشکی است ،در قتل عمید ناشیی از بییپرواییی آگاهانی  ،معییار نیوعی
ب دلیل عرفیبودن تشخیص اقدام نوعاً موجب قتل بر دیگری ،انسان متعارف است .با این وصف ،انتظار میرود قانونگذار با محدودکردن
قصاص ب قتل عمد واقعی ،برای قتل ناشی از بیپروایی آگاهان ب دلیل فقدان قصد صریح قتل ،مجازات تعزیری در نظر گیرد.

کلیدواژگان
بیپروایی آگاهان  ،رکن روانی ،قتل عمدی.

* نویسندۀ مسئول ،رایانامهmohammaddavari77@yahoo.com :
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مقدمه
از دیرباز ،قتل عمدی از جمله سنگین ترین جرائم طبیعی جوامع بشری بوده است و کشورها غالباا
شدیدترین مجازاتها را برای آن مقرر کردهاند ،از دید شرع اسالم نیز ،کشتن یک انساان بایگنااه
برابر با کشتن همة انسانها دانسته شده است و برای هر کس که از روی ظلام کشاته شاود ،حا
قصاص قرار داده شده است.
ضابطة اصلی جنایات عمدی در کشورها ،اصوال مبتنی بر عمد در جنایت است ،بدین معناا کاه
مقارن با رفتار عمدی مرتکب ،جنایت ارتکابی ،مقصود مرتکب باشد .البته کشورها معموال حساب
اینکه مرتکب با سب تصمیم به چنین عملی مبادرت ورزد یا بدون سب تصامیم ،چناین عملای را
انجام دهد ،میزان و نوع متفاوتی از مجازات را در نظر میگیرند .برای مثال در فرانسه که قتلهاا در
تقسیمبندی اصلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم میشوند ،مجازات قتل عمادی باا ساب تصامیم
بهعنوان یکی از قتلهای مشدد ،حبس ابد تعیین شده است ،حال آنکه مجازات قتال عمادی سااده
در این کشور ،سی سال حبس است (شیخاالسالمی ، 831 ،ص .) 1در کشور ما نیز بعد از استقرار
قانون از عصر مشروطه تا کنون ،همواره ،عمد در جنایت و بهویاهه عماد در قتال ،ضاابطة اصالی
جنایات عمدی محسوب شده است 8.در فقه امامیه نیز مالک اصلی فقهاا در محساوبکاردن قتال
عمدی ،وجود قصد قتل ،مقارن رفتار عمدی مرتکاب اسات (شاهید اول ، 833 ،ص 13؛ محقا
حلی ، 838 ،ص 12؛ شیخ طوسی ، 831 ،ص 2؛ عالمه حلی ، 833 ،ص .)222با این وجاود،
کشورها عموما از کنار قتل عمدی بدون قصد صریح جنایت بهسادگی عبور نکردهاند که مایتاوان
آن را ضابطة دوم جنایت عمدی محسوب کرد .برای مثال در حقوق انگلیس اگر ثابت شاود ماتهم
 .مائده8 :
 .اسراء88 :
 .8مادۀ  31قانون مجازات عمومی مصوب  ، 811بند الف مادۀ

قانون حدود و قصاص مصوب  ، 83بند الف مادۀ

 13قانون مجازات اسالمی مصوب  ، 831بند الف مادۀ  11قانون مجازات اسالمی . 81
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«قصد ایراد صدمة شدید جسمانی» را داشته است ،در صورت منتهیشدن رفتار مرتکب باه مار ،
رفتار مرتکب قتل عمدی محسوب میشود ،حتی اگر قصدِ قتلِ مرتکب ،به اثبات نرسد (
1993, p.400

& Smith

 )Hogan,در حقوق ایران نیز ،ابتدا طی ماادۀ  3قاانون مجاازات عماومی مصاوب

 ، 811قتل با آلت قتاله در حکم قتل عمدی محسوب شده بود ،بعد از انقالب نیز قانونگااار طای
بند مادۀ قاانون حادود و قصااص مصاوب  83و بناد ب ماادۀ  13ق.م.ا مصاوب ، 831
«مواردی را که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ،هر چند قصد کشتن شخص را
نداشته باشد» ،قتل عمدی دانسته بود ،با توجه به انتقادهایی که نسبت باه اطاالق ایان بناد وجاود
داشت ،قانونگاار در بند ب مادۀ  11ق.م.ا مصاوب  ، 81لازوم وجاود قیاد «آگااهی و توجاه
مرتکب» نسبت به «کار نوعا کشنده» را مورد توجه قرار داد ،گرچه به لحاا جلاوگیری از تبعاات
نامطلوبِ آن ،ناگزیر شد (به جز دربارۀ آسیب به مواضع بسیار حساس عرفا ناشناخته) وجود چناین
«آگاهی و توجهی» را در مرتکب ،مفروض بداند اما همین که اِمکان اِثبااتِ خاالچ چناین فرضای
برای متهم مهیا شده است ،نشان از تحولی شِگَرچ در این است.
باری قانون مجازات اسالمی مصوب  81عالوه بر دو ضابطة قبلای ،ضاابطة ساومی را بارای
عمدی محسوب کردن جنایت در تبصرۀ مادۀ  1این قانون مقارر کارده اسات .ایان تبصاره ساه
مصداق عمدۀ زیر را دربرمیگیرد ،که مصداق سوم جنبة نوآوری دارد:
نخست ،قتل عمد ناشی از مسلوباالرادگی اختیاری مانند خواب ،بیهوشی ،مصارچ مساکرات
یا مواد مخدر و مانند آنها است که مسبوق به پای بینای در ماادۀ 1

قاانون مجاازات اساالمی

مصوب  831است و اکنون نیز در تبصرۀ مادۀ  1ناظر به بند الف این ماده و ماواد  28و 21
قانون مجازات اسالمی مصوب  81مقرر شده است.
دوم ،قتل عمد ناشی از قصد قتل و خطا در فعل است که در قانون ساب مجاازات اساالمی در
محقوقالدم و اصابت بر محقوقالادم دیگار» را خطاای

مادۀ پرمناقشة  13ظاهرا «قصد قتل انسان
محض تلقی کرده بود اما در قانون فعلی با توجه به مثال یادشده در بند پ مادۀ  1بهنظر میرسد
قانونگاار حکمی مغایر با قانون ساب مقرر و در راستای برخی فتاوا (موسوی خمینی ، 831 ،ج،1
ص 82؛ آل کاشفالغطاء ، 833 ،ص ) 11این موارد را عمد تلقای کارده اسات .باا ایان وجاود،
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بیتردید در قانون جدید نیز به طری اولی با بند ب مادۀ  1و مادۀ  818ق.م.ا مصوب  81کاه
اشتباه در تشخیص را غیرعمد تلقی کرده اسات و توجاه باه فتااوی یادشاده« ،قصاد قتال انساان
مهدورالدمِ واقعی و اصابت به انسان محقوقالدم دیگر» از شمول قتل عمد خاارج اسات .از منظار
حقوق تطبیقی ،در کشور انگلستان نظریة سوءنیت انتقالیافته را بارای تلقای آن باهعناوان جنایات
عمدی بهکار گرفتهاند که الزمة آن ،عالوه بر عدوانیبودن فعل اولیه ،وقوع فعل بر دیگری خواه باا
تقصیر (شدید یا معمولی) یا تصادچ اسات ( .)Elliot & Quinn, 1385, p.52اماا همنناان برخای
کشورها مانند آلمان از پایرش این نظریه و قتل عمادی محساوب کاردن آن خاودداری کاردهاناد
( .)Foster & Assessor, 2003, p.307در فرانسه ،پروفسور وابر آن را دو جرم میداناد :شاروع باه
قتل عمد نسبت به فرد مقصود و قتل غیرعمد نسبت به فرد مجنیعلیه ،اما رویة قضایی فرانساه آن
را نسبت به فرد غیرمقصود عمد تلقی میکناد (شاامبیاتی ، 83 ،ص .) 8- 1دکتار عبادالقادر
عوده نیز در این زمینه مینویسد« :در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرماناه باشاد [مثال ماورد
حاضر] ،خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانه انجاام فعلای را
به منظور کشتن انسانی داشته است» (عوده ، 838 ،ص.) 2
سوم ،قتل عمد ناشی از بیپروایی آگاهانه است .قانونگاار در قانون ساب  ،مصداقی از خطاای
محض را که واجد تقصیر متعارچ بود ،حکما ملح به شبهعمد کرد و در قانون مجاازات اساالمی
 ، 81عالوه بر ابقای این حکم در بناد پ ماادۀ  ، 1مصاداقی از خطاای محاض را کاه واجاد
بی پروایی آگاهانه است ،طی تبصرۀ مادۀ  1این قانون ،حکما باه جنایاات عمادی ملحا کارده
است .این قتل اکنون در بیشتر ایاالت متحدۀ آمریکا بهعنوان قتل عمادی درجاة دو شاناخته شاده
است (لفو ، 811 ،8ص .) 3 - 3در این مصداق ،مرتکب قصد قتل هیچ شخصی را نادارد ،اماا
رفتار مرتکب آن چنان بیپروایانه است که نوعا موجب قتل بر دیگری است.
 .معادل جنایت خطای محض در حقوق ایران است.
2. Vabres
3. Lafave
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باری از مصادی سهگانة یادشده ،آننه جنبة نوآوری دارد ،مصداق سوم است که اهمیت تحلیل
و بررسی آن را طی مقالة حاضر ایجاب کرده است .اهمیت این موضوع با بیان مثالی مبتالباه ماردم
آشکارتر خواهد شد .فرض کنید شخصی که در حال رانندگی با سارعت زیااد در کمربنادی شاهر
است ،با آگاهی از شلوغ بودن خیابان فرعی معینی و توجه به اینکه ورود با این سرعت باه خیاباان
مزبور ،غالبا موجب جراحت نوعا کشندۀ عابرین خواهد شد ،وارد خیابان فرعی یادشده میشاود و
پس از طی مسافتی اندک ،با چند عابر برخورد میکند که دردم جان میدهند .براساس قانون ساب ،
بیشک اقدام این شخص ،خطای محض ذاتی بود که به لحا شمول تقصیر ،در حکام شابهعماد
تلقی میشد که در فرض مسئله ،دیه از بیماة ماشاین پرداخات و در صاورت فقاد ساابقه کیفاری
مرتکب ،وی به جزای نقدی بدل از حبس یا حبس کوتاهمدت محکوم میشد ،اما چنین تصاادفاتی
که نسبتا زیاد هم شده است ،اقدامی جدی از سوی قانونگاار را میطلبید تا چناین راننادگانی باه
پشتوانة بیمة اتومبیل خود ،بیمهابا نرانند و جان مردم را در خطر جادی نیندازناد .چناین ماواردی
می تواند تحت تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا مصوب  81بررسی شود .از این رو ،برخالچ نظار برخای
حقوقدانان (میرمحمدصادقی ، 81 ،ص ،) 18در حال حاضر قانونگاار بین کسی که عمل شدیدا
مسامحهکارانهای مرتکب میشود با کسی که عمل

تنها اندکی مسامحهکارانه است ،تفااوت قائال

شده است ،بدین معنا که عمل شخص شدیدا مسامحهکار را  -که میتوان بیپروایی آگاهاناه نامیاد
 تحت شرایطی از شمول خطای محض خارج و عمدی تلقی کرده است .در برخی کتابِ حقاوقجزای عمومی از سوء نیت احتمالی سخن گفته شده است که بسیار به عمدی تلقیکردن «بیپروایی
آگاهانه» نزدیک است .بر این اساس در سوءنیت احتمالی ،فاعل به هیچ عنوان خواستار نتیجهای از
رفتار خوی

نیست ،ولی میتواند این نتیجه را به نحوی قوی پی بینی کند و وقوع آن را احتماال

دهد ،به حدی که باید از رفتار خوی

امتناع کند (اردبیلی ، 81 ،ص .)82

باری ،از آنجا که در همة اقسام قتل ،عناصر رکن مادی ،نسبتا یکساان اسات و ماواردی مانناد
 .قید نسبتا به این دلیل است که در ضابطة دوم جنایت عمدی ،قانونگاار نوعا کشندهبودن کار عمدی واقعشده بر قربانی
را مقدمهء ضروری برای ایجاد اماره روانی «آگاهی و توجه» مرتکب دانسته است.
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حیات مجنیعلیه  ،محقوقالدمبودن او ،وجود رابطة سببیت بین رفتار عمادی واقاعشاده و نتیجاه
ضروری است .بنابراین ،این مقاله صرفا رکن روانی نوآوری قانونگاار را در قتال عمادی بررسای
میکند .از این رو ،مستفاد از شرایط عمومی جنایت در فقه و قانون و شارایط مسائولیت کیفاری و
قتل عمدی در قانون مجازات اسالمی مصوب  ، 81موارد زیر را میتوان باه عناوان شارایط الزم
برای تحق رکن روانی در جنایات عمدی مبتنی بر بیپروایی آگاهانه برشمرد:
رفتار ارادی اولیه

در حقوق کیفری ،وجود رفتاری ارادی  ،در همة جرائم ضروری اسات و ممیاز جارائم عمادی از
غیرعمدی این است که در جرائم غیرعمدی ،رفتار ارادی اولیه ،عمل مُجاازی اسات کاه چاون باا
تقصیر جزایی همراه شده و موجب وقوع نتیجهای غیرعمدی شده است ،قانونگاار آن را مستوجب
مجازات دانسته است اما در جرائم عمدی ،رفتار ارادی ممنوعة قانونی همراه با علم باه موضاوع و
حکم قانون ،موجب مسئولیت کیفری و مجازات دانسته شده اسات .بار ایان اسااس ،در جنایاات
خطای محض نیز مانناد ساایر جنایاات ،وجاود رفتااری ارادی ضاروری اسات (قپااننی، 838 ،
ص ،)11گرچه این رفتار ارادی ،می تواند همان رفتاری باشد که در جنایات عماد و شابهعماد بار
مجنیعلیه واقع میشود یا میتواند یک رفتار اولیاة ارادی باشاد کاه در جنایاات خطاای محاض،
بهطور غیرارادی بر مجنیعلیه واقع میشود و به همین دلیل میتوان آن را «رفتار ارادی اولیه» نامید.
قانونگاار در تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا بهصراحت از «اقدام او (مرتکب)» ساخن گفتاه اسات کاه باا
توجه به اینکه در خطای محض ،قصد مرتکب بر فعل واقعشده بر مجنیعلیه مفقود اسات ،منظاور
قانونگاار ،همان رفتار ارادی اولیة مرتکب است که بهطور غیرارادی بر مجنیعلیه واقع شده است.
برای مثال در قتل ناشی از بیپروایی آگاهانه در اثر تصادچ رانندگی ،فعال «راننادگی» رفتاار اولیاة
 .بدیهی است وجود حیات مجنیعلیه مقارن رفتار مجرمانه علیه او ،از شرایط رکن مادی و علم به وجود چنین حیاتی ،از
لوازم رکن روانی است.
 .اراده ،عمد و قصد به یک معناست .ر.ک .شکری فرحات ، 11 ،ص.113
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ارادی است که بهطور «غیرارادی» بر مجنیعلیه واقع شده اسات .در فقاه نیاز ،در جنایات خطاای
محض ،وجود فعل ارادی اولیه ضروری به نظر میرساد ،هماانطاور کاه در صاورت فقاد چناین
رفتاری ،از آنجا که جرم به وی مستند نمیشود ،هیچ کاس ضاامن دانساته نشاده اسات (خاویی،
 ، 113ص  3؛ شهید اول ، 833 ،ص .)132به هر حال ،از لزوم این شرط ،دانسته مایشاود اگار
جنایت حاصله مستند به رفتار ارادی اولیة مرتکب نباشد ،به نحوی که شخص در حکم آلات قارار
گیرد ،یا هیچ اقدام ارادی اولیهای از سوی شخص انجام نگیرد ،نهتنها از شمول موارد قتال عمادی
ناشی از بیپروایی آگاهانه خارج است ،بلکه حتی ضَمانی در جنایت حاصله وجود نخواهد داشت،
احکام مقرر در مواد  2 1 ،212 ،21 ،211و  281ق.م.ا مصوب  81مؤید این مطلب است.
آگاهی و توجه مرتکب به اینکه اقدام او نوعاً موجب قتل بر دیگری میشود

در این زمینه ،تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا مصوب  ، 81مقرر میکند« :در مورد بندهای الاف و ب هار
گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری میگردد ،جنایت عمدی
محسوب میشود» .از آنجا که قانونگاار متعل آگاهی و توجه مرتکب را «نوعا کشندهباودن اقادام
مرتکب بر دیگری» برشمرده است ،ابتدا این موضاوع ،ساپس« ،آگااهی و توجاه مرتکاب» بحا
میشود.
نوعاً کشندهبودن اقدام مرتکب بر دیگری

پی نیاز این مبحا  ،بررسای مفااهیم ناوعی ،شخصای ،عینای و ذهنای اسات« .ناوعی باودن» و
«شخصیبودن» هم در رکن مادی (امور عینی و خارجی) و هم در رکن معنوی (امور ذهنی) مطار
میشود.
در رکن مادیِ جرائم ،اصوال مالک شخصی است یعنی هر حادثهای که رخ میدهاد ماثال قتلای
که رخ میدهد ،یا دیواری خراب شده است ،کاشف از این است که این عمال ،شخصاا (یعنای از
سوی شخصِ مرتکب) حسب مورد کشنده یا مخرب بوده است .بناابراین ،خیلای بحا

ناوعی و

شخصی در رکن مادی رخ نمیدهد ،مگر جاهایی که قانونگاار مایخواهاد از آن رکان روانای را
کشف کند ،مثل نوعا کشندهبودن قتل .در این موارد «نوعیباودن» در رکان ماادی یعنای غالباا باه
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حادثه منجر میشود که مالک «انسان متعارچ» است که به لحا تخصصیبودن ،بر عهادۀ پزشاکی
قانونی است که تشخیص دهد آیا این رفتار مرتکب ،بر روی «انساانهاای متعاارچ» غالباا کشانده
است یا خیر؟ در صورت مثبتبودن پاسخ ،رفتار مرتکب نوعا کشنده تلقی میشود (قیاسی، 818 ،
ص.)13
در رکاان رواناای ،نااوعی و شخصاایبااودن ،بحثاای مهاام اساات ،در مااواردی ماننااد فریااب در
کالهبرداری ،علم به حکم قانون ،تحق اکراه ،اضطرار ،دفاع مشروع و نیز تقصیر بحا

ناوعی یاا

شخصی بودن اهمیت بسزایی دارد و آن اینکه آیا مالک همة اینها خود فرد است یا انسان متعاارچ؟
مثال در تقصیر ،معیار نوعی بودن یعنی انسان متعارچ احتمال حادثه در اثر تقصیر را میداد و معیاار
شخصی بودن یعنی مرتکب چنین احتمالی بدهد لاا اگر ثابت شود مرتکب اصال احتماال نمایداده
است .براساس معیار شخصی ،رکن روانی مخدوش است .بح

در زمیناة «انساان متعاارچ» زیااد

است ،اما بهطور خالصه میتوان گفت انسان متعارچ در امور عامه همین آدمهای کوچه و بازار باا
لحا ویهگایهاای مهمای از مرتکاب مانناد سان ،جانس و تحصایالت اسات کاه احتیاطشاان،
شجاعتشان ،نوعدوستیشان ،معدل افراد جامعه است که انسانهای فوقالعاده و بینظیار و قهرماانی
نیستند و در امور تخصصی منظور از انسان متعارچ ،انسان متعارچ دارای تخصص مرتکاب باشاد،
مثال دربارۀ یک تقصیر پزشکی ،یک پزشک متعارچ و دربارۀ تقصیر نظامی ،یاک نظاامی متعاارچ،
مالک قرار میگیرد (قیاسی ، 818 ،ص .)13
با این توضیح روشن می شود که «اقدام نوعا کشندۀ» یادشده در ضابطة دوم قتل عمدی (بند ب
مادۀ  11ق.م.ا) امری عینی و مادی است که مالک آن را قاانونگااار «ناوعی» بار مبناای «انساان
متعارچ» تعیین کرده است .این مفهوم ،ترکیبی از اجزائی مختلف است ،مانند عمل مرتکب ،وسیله،
وضعیت انسان از جنبههایی مانند موضع ،سالمتی ،بلوغ ،توانایی و غیره که علم پزشکی باا لحاا
 .کارشناسان پزشکی قانونی ،نقاط حساس را چنین تعریف میکنند« :نقاطی است که شبکة پاراسمپاتیک در آنجا تشکیل
میشود و موارد آن عبارتاند از تمام سر ،گردن و شبکة عصبی ،شبکة خورشیدی باالی شکم ،سینه ،پردههای جنب،
شبکة عصبی روده ،بند اطراچ ناچ ،بیضه در مردان ،مهبل در زنان».
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همة این موارد تشخیص دهد« .این اقدام» نوعا و غالبا در انسانهای متعارچ ،به قتل منتهی میشود
(گودرزی ، 833 ،ص13؛ کیانی و همکاران ، 818 ،ص .)33با این وجود تفاوتی ظریف بین نوعاا
کشنده بودن در مادۀ  11ق.م.ا با تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا وجود دارد و آن اینکه نوعا کشنده بودن در
مادۀ  11ق.م.ا ناظر به جنایتی است که مرتکب بر مجنیعلیه مقصود خود وارد کرده است ،اماا در
تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا ناظر به این است که اقدام مرتکب نوعا موجب جنایت بر دیگری شاود .بار
این اساس ،در فرضی که مرتکب ،انسان محقوق الدمی را هدچ گلوله قرار دهد و گلولاه باه ساینة
شخص مقصود اصابت کرده و بمیرد ،اقدام او براساس بناد ب ماادۀ  11و باا اساتفاده از ماالک
نوعی از طری تشخیص پزشکی قانونی ،نوعا و چه بسا محققا نسابت باه انساان متعاارچ کشانده
است ،اما اگر فردی در جنگلی مملو از انسانها به سمت شکاری تیری پرتااب کناد و باه یکای از
انسان های موجود در آنجا اصابت کند و بمیرد ،باز هم مالک نوعی است ،اما تشخیص اینکه «اقدام
او نوعا موجب قتل بر دیگری می شود یا نه» به لحا تخصصی نبودن ،از امور پزشکی خارج باوده
و عرفی است زیرا در این موارد برخالچ بند ب مادۀ  11ق.م.ا ،بح
غالبا کشندۀ انسان متعارچ که امری پزشکی است ،نیست بلکه بح

بر سار تشاخیص مواضاع

بر سر وضعیتی است کاه آیاا

رفتار مرتکب در آن وضعیت ،موجب جنایت بر دیگری می شود یا خیر ،کاه ایان موضاوع ،اماری
عرفی است .از این رو ،در موارد تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا باید دادگاه خود با بهکارگیری مالک ناوعی
«انسان متعارچ» بررسی کند آیا انسان متعارچ ،اقدام مرتکب را نوعا موجاب جنایات بار دیگاری
میداند یا خیر؟ و در صورت پاسخ مثبت« ،نوعا کشاندهباودن اقادام مرتکاب بار دیگاری» احاراز
میشود.
آگاهی و توجه مرتکب

پس از آنکه احراز شد رفتار مرتکب نوعا موجب قتل بر دیگری (شخص غیرمقصود مرتکب) شده
 .البته احراز استناد جنایت به مرتکب همننان در صالحیت پزشکی قانونی است که از طری قرائن و اماراتی مانند تطبی
موضع جراحت با آلت قتاله صورت میگیرد.

 033

حقوق جزا و سیاست جنایی ،دورة  ،1شمارة  ،2پاییز و زمستان 1315

است ،نوبت به آن می رسد که عناصر آگاهی و توجه مرتکب احراز شود .با توجاه باه سایاق ماادۀ
 11ق.م.ا مصوب « ، 81آگاهی» به معنای علم صد در صد است و هر گونه تردید جزئای ،جهال
محسوب میشود؛ با این وجود از آنجا که قانونگاار متعل این آگاهی را «اقدام نوعا موجب قتل بر
دیگری» دانسته است ،این آگاهی معطوچ به «کشندهبودن اقدام مرتکب» نیسات .از ایان رو ،بارای
عمدی محسوب کردن قتل براساس این تبصره ،باید مرتکب علم قطعی باه کشاندهباودن رفتاارش
داشته باشد .چه در این صورت ،با توجه به نص صریح مادۀ  11و بند الف ماادۀ  11ق.م.ا قتال،
عمدی است و نیازی به تبصرۀ مورد بح
اقدام

نبود ،بلکه آگاهی مرتکب معطوچ به «نوعا کشندهباودن

بر دیگری» است بدان معنا که مرتکب بداند این اقدام او در غالب ماوارد منتهای باه قتال

انسانی غیرمقصود میشود؛ «توجه» هم بدین معناست کاه مرتکاب ،غافال نباشاد ،شاخص غافال،
جاهل نیست ،عالم است اما در لحظه ارتکاب ،التفات و توجه ندارد به نحوی که اگار باه او تااکر
بدهید ،یادش میآید (قیاسی ، 818 ،ص ) ،مانند آنکه کسی که بهعلات دساتپاچگی ،ناارنجکی را
که جلوی او افتاده است ،برداشته و بدون التفات و توجه به شلوغبودن محوطة کناریاش ،نارنجک
را به آنجا میاندازد در حالی که علم کلی به شلوغبودن محوطه کناریاش داشته اسات و باا تااکر
به او ،نیز یادش میآید ،در اینجا مرتکب علم به نوعا کشاندهباودنِ اناداختن نارنجاک در محوطاة
شلوغ داشته اما در لحظة ارتکاب ،توجه و التفاتی به آن نداشته اسات .بادیهی اسات فقاد آگااهی
مرتکب ،تبعا توجه او را هم منتفی میکند ،اما فقد توجه معادل ناآگاهی نیست .بنا بر اصول کلای و
نیز نحوۀ بیان مقانن در تبصارۀ ماادۀ  1ق.م.ا مصاوب  ، 81هار دو عنصار «آگااهی و توجاه
مرتکب» باید در لحظة ارتکاب رفتار عمدی اولیة مرتکب یا به تعبیر قانونگاار« ،مقاارن اقادام او»
موجود باشد .از این رو فقدان هر یک از این دو عنصر ،مورد را مشمول قتل غیرعمدی میکند.
اکنون این بح

مطر میشود که معیار مورد نظر قانون گااار بارای آگااهی و توجاه در قتال

عمدی ناشی از بی پروایی آگاهانه چیست؟ از عبارت «مرتکب آگاه و متوجه باشد» در تبصرۀ ماادۀ
 1ق.م.ا برمیآید که قانونگاار «معیار شخصی» برای «آگاهی و توجه مرتکب» را باهکاار گرفتاه
است .بر این اساس «اگر مرتکب آگاه و متوجه نباشاد کاه اقادام او نوعاا سابب وقاوع آن نتیجاه
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میشود ،نمیتوان جنایت ارتکابی را عمدی دانست» (مارادی و شاهبازی ، 811 ،ص .)28باا ایان
حال سؤال مهمتر این است ،چگونه میتوان بین «معیار نوعی» که در «اقدام نوعاا موجاب قتال بار
دیگری» مالک است با معیار شخصی که در «آگاهی و توجه مرتکب» مبناست ،جمع کارد؟ پاساخ
آنکه از نظر مادی و خارجی ،اقدام مرتکب باید براساس معیار نوعی یعنی از دید «انسان متعاارچ»
در غالب موارد موجب قتل بر دیگری شود ،اما از نظر رکن روانی ،نیز باید احراز شود که مرتکاب
نسبت به این امر ،آگاه و متوجه بوده است .بر این اساس ،اگر از نظر رکن مادی احراز نشود ،اقدام
مرتکب از دید انسان متعارچ ،غالبا موجب جنایت بر دیگری بوده است ،نوبت به «آگاهی و توجاه
داشتن یا نداشتن مرتکب به این مهم» ،نمی رسد و قتل غیرعمادی اسات مانناد آنکاه مرتکاب در
جنگل اقدام به پرتاب تیری به قصد شکار میکند و اتفاقا به انساان محقاوقالادمی کاه در فاصالة
معتنابه از شکار ایستاده بوده است ،اصابت میکند ،چنین وضعیتی چون از دید انسان متعارچ نوعاا
موجب قتل بر مجنیعلیه نمیشود ،از شمول قتل عمد خارج است ،حتی اگر مرتکب فرضا تصاور
می کرده چنین شلیکی نوعا موجب قتل بر مجنیعلیه میشده است و با این حال شلیک کرده باشد.
همننین ،اگر براساس دید انسان متعارچ ،اقدام مرتکب «نوعا موجب قتل بر دیگری» تلقای شاود،
اما مرتکب این مهم را نداند یا متوجه نباشد ،باز هم قتل حاصله ،عماد نخواهاد باود .مانناد آنکاه
رانندهای هنگام ورود از خیابان اصلی به فرعی ،بهعلت سرعت زیاد ،به عابری برخورد کند و منجر
به مر

او شود و «آگاهی و توجه مرتکب» به اینکه اقدام

موجب قتل بر دیگری میشود ،احراز

نشود.
در زمینة بار اثبات «آگاهی و توجه مرتکب» باید گفت حکم قانونگاار در بند ب ماادۀ  11و
تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا متفاوت است .در بند ب مادۀ  11ق.م.ا ،چون عماد در کاار نوعاا کشانده
واقعشده بر مجنیعلیه ،وجود دارد ،قانونگاار بهموجب تبصرۀ همان ماده ،وجود آگاهی و توجه
مرتکبِ را اَماره دانسته است ،بدین نحو که اگر «غالبا کشندهبودن رفتاار» در عارچ ماردم شاناخته
شده باشد ،این اَماره ،مفروض و اال اثبات وجود آن با مدعی قتل اسات .اماا در تبصارۀ ماادۀ 1
ق.م.ا چون اصل جنایت ،خطای محض است و مرتکب ،اساسا نه در قتل مجنیعلیه عمدی دارد و
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نه در رفتار واقعشده بر او ،بر مبنای منط حقوقی ،قانونگااار اصال را بار عادم آگااهی و توجاه
مرتکب به نوعا کشندهبودن کار واقعشده بر مجنیعلیه قرار داده است و در نتیجه اثبات خاالچ آن
بر عهدۀ مدعی خصوصی و دادستان است ،منتها نباید غافل بود در مواردی ظاهر عمل مرتکب ،باه
کمک مدعی قتل عمدی می آید مانند آنکه مرتکب برای زدن سیبی که بر سر مجنیعلیاه قارار داده
شده است با فرض فقد قصد یا علم به قتل ،شلیک کند و موجب مر

او شود ،در اینجا گرچه باه

فرض اینکه مرتکب ،قصد جنایت و قصد فعل واقعشده بر مجنیعلیه را نداشته باشد ،مشمول مادۀ
 11ق.م.ا نمیشود اما بیشک ،رفتار وی مبین نوعا کشندهبودن عمل

نسبت به دیگری و موجاد

اَمارۀ آگاهی و توجه وی به این موضوع است ،بنابراین ،مشمول جنایت عمدی بیپروایای آگاهاناة
مقرر در تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا است ،مگر آنکه مرتکب خالچ آن را اثبات کند .باه هار حاال ،در
مقایسه با ضابطة اول جنایت عمدی (بند الف مادۀ  11ق.م.ا) ،بهنظر میرسد قانونگاار در تبصرۀ
مادۀ  1ق.م.ا ،از آگاهی و توجه مرتکب به کار نوعا کشنده بر دیگری ،قصد فعل واقاعشاده بار
مجنی علیه و تبعا قصد نتیجه را مفروض دانسته اسات کاه در کناار علام باه موضاوع ،موضاوع را
مشمول قتل عمدی تلقی کرده است .البته وجود ایان «آگااهی و توجاه» مفاروض نیسات و بایاد
توسط مدعی قتل اثبات شود.
از این رو ،بر خالچ نظر برخی حقوقدانان (میرمحمدصادقی ، 81 ،ص ،) 11در جنایت ذاتاا
خطای محض نیز اگر کسی که در یک مکان شلوغ با بیاعتنایی کامل به ساالمت ماردم ،اقادام باه
پرتاب عمدی مواد آت زا به هوا یا پرتاب سنگ به پایین کند ،حتی اگر قصد صاریح وی باه قتال
هیچ کسی احراز نشود ،در صورت تحق قتل ،بیپروایی آگاهانه محسوب و تحت شامول تبصارۀ
مادۀ  1ق.م.ا قاتل عمدی محسوب میشود.
در ادامه ،خاطر نشان میکند در ضابطة اول (بند الف مادۀ  ) 11و دوم (بند ب مادۀ  ) 11قتال
عمدی ،علم مرتکب به حیات مجنیعلیه و محقوقالدمبودن او ضروری است که تطبی این ماوارد
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بر ضابطة مقرر در تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا بدین نحو میتواناد باشاد کاه در قتال عمادی ناشای از
بیپروایی آگاهانه ،مرتکب هنگام ارتکاب رفتار عمدی اولیه« ،آگاهی و توجه» به اینکاه «دیگاری»
انسان محقوقالدم زنده است ،داشته باشد .برای مثال ،اگر فردی قصد شکاری را دارد که با فاصالة
زیاد در البهالی مجسمههای سنگیِ مشابهِ انسان ،مخفی شده است و بهسوی او شلیک میکناد اماا
تیر در ظاهر به یکی از مجسمههای سنگی میخورد ،اما معلاوم مایشاود آنناه ضاارب ،مجسامة
سنگی تصور میکرده است ،انسان زندۀ محقوقالدمی بوده اسات کاه توساط دیگاری در الباهالی
مجسمه های سنگی به صورت دستوپابسته ،مانند سایر مجسامههاا قارار داده شاده باوده اسات.
بیشک چنین وضعیتی ،موضوع را مشمول تبصرۀ ماادۀ  1ق.م.ا قارار نمایدهاد زیارا در زماان
شلیک (رفتار ارادی اولیه) مرتکب ،مجنیعلیه را انسان زنده و بلکه اساسا انسان تصاور نمایکارده
است .با این حال ،در شرایطی که ظاهر مجنی علیه به صورت یک انسان واقعی قابل رؤیات باوده،
آگاهی مرتکب به انسانبودن مجنیعلیه ،به پای او گاارده میشود.
قبل از پایان بح  ،فتوای یکی از مراجع عظام تقلید آورده می شود کاه طای آن رفتاار خطاای
محض در صورت علم یا قصد مرتکب به جنایت یا با عدم قصد اگر غالبا کشنده باشاد ،عمادی و
مستوجب قصاص دانسته شده است« .س :اگر راننده در اثر عدم رعایت مقررات راهنماای سابب
وقوع قتل شود حکم

چیست؟ ج :با علم و قصد راننده قتل عمدیست و حکم آن قصاص است

و هم چنین است حکم با عدم قصد اگر این نحو عدم رعایت غالبا کشنده باشد و در صورت عادم
غلبه که گاه منجر به قتل بشود ،شبه عمد است و دیه از مال قاتل باید پرداخت شاود و باا جهال
راننده به مقررات و عدم قصد قتل ،قتل خطا اسات و دیاه بار عاقلاه اسات»( .گلپایگاانی، 111 ،
ص.) 1
در پایان ،این مبح

دربارۀ شرایط دوگانة رکن روانی جنایت عمدی مبتنی بر خطاای محاض،

این توضیح ضروری است که در راستای لزوم تقارن زمانی ارکان مادی و روانای ،در جنایات قتال
 .منظور از «دیگری» ،شخص غیرمقصود مرتکب است.
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عمدی مبتنی بر بی پروایی آگاهانه نیز باید همزمان با رفتار ارتکابی مادی مانناد شالیک باه سامت
شکار ،ارادۀ اولیه ارتکااب و آگااهی و توجاه مرتکاب باه اینکاه اقادام او موجاب قتال شاخص
غیرمقصود مرتکب میشود ،وجود داشته باشد و گرنه از شمول قتل عمدی خارج است.
نتیجه
ضرورت حاچ خأل قانونی دربارۀ جنایات مبتنی بر بیپروایی آگاهانه و تعیین تکلیف پروندههاای
بسیار و مبتالبه ،ایجاب کرد قانونگاار در تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا مصوب  81نوعی جدید از قتل
عمدی را ایجاد کند که نهتنها قصد قتل الزم نیست ،بلکه برای اولینبار ،لزومی بار عماد در رفتاار
واقعشده بر مجنیعلیه نیز وجود ندارد .این نوآوری را که همراه دو مصداق دیگر در تبصرۀ ماکور
مورد نظر قانونگاار قرار گرفته است ،میتوان بهعنوان ضابطة سوم قتل عمدی از طری بیپروایای
آگاهانه بررسی کرد .تحلیل عناصر رکن روانی قتل عمدی ناشی از بیپروایی آگاهانه روشن کرد:
 .برای انتساب این نوع قتل (مانند هر نوع قتلی اعم از عمادی و غیرعمادی) بایاد مرتکاب،
واجد یک رفتار عمدی اولیة منتهی به قتل باشد وگرنه در صورتی که شخص در حکم آلت
قرار گیرد ،یا هیچ اقدام ارادی اولیه ای از سوی شخص صورت نگیرد و گرنه بهعلات فقاد
رکن مادی ،جنایت حاصله منتسب به مرتکب نخواهد شد .این مهم از منطوق ماواد  11و
 118ق.م.ا مصوب  81قابل برداشت است ،همنناین ،ذیال ماواد  28و  21و احکاام
مقرر در مواد  2 1 ،212 ،21 ،211و  281ق.م.ا مصوب  81این قاانون و کتاب فقهای
مؤید این مطلب است.
 .تصریح تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا مصوب  81روشن میکند «آگاهی و توجه مرتکب به کاار
نوعا کشنده بر دیگری» بر مبنای مالک شخصی ضرورت دارد بدین نحو کاه مرتکاب بایاد
بداند و متوجه باشد اما مالک «کار نوعا کشنده بر دیگری» ناوعی باوده کاه منظاور انساان
متعارچ مشابه مرتکب از حی

سن ،جنس ،تحصیالت و غیره است و در جمع آن ،دو این

نتیجه حاصل شد که برای احراز قتل عمادی ناشای از بایپروایای آگاهاناه وجاود هار دو
وضعیت باید بدین معنا که ضروری است مرتکب بداند و متوجه باشد که اقادام او از دیاد
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انسان متعارچ غالبا موجب قتل بر دیگری میشود و در عمل هم منتهی به قتل بار دیگاری
بشود و گرنه در صورت فقدان آگاهی یا توجه یا نوعا کشندهنبودن اقدام مرتکب بر دیگری
(غیرمقصود مرتکب) وضعیت قتل عمدی نخواهد بود.
« .8آگاهی» و «توجه» دو قید مجزا هستند .منظاور از آگااهی ،علام مرتکاب نسابت باه نوعاا
کشنده بودن اقدام اولیه او است در حالی که توجه ،معادل غفلتنکردن است؛ انساان غافال
علم دارد اما در لحظة ارتکاب به نوعا کشندهبودن اقدام خود توجه ندارد بهنحوی کاه اگار
به او تاکر داده شود ،یادش میآید .وجود هر دو این قیود در لحظاة ارتکاابِ رفتاار ارادی
اولیه ،ضروری است.
 .1در مقایسه ضابطة دوم قتل عمدی و قتل ناشی از بای پروایای آگاهاناه ساه تفااوت باهنظار
میرسد:
 نخست ،نوعا کشندهبودن در مادۀ  11ناظر به جنایتی است که مرتکب بر مجنیعلیهمقصود خود وارد کرده است اما در تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا ناظر به این است که اقدام
مرتکب نوعا و غالبا موجب جنایت بر دیگری شود .این تفاوت بدان معناست که در
موارد تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا ،برخالچ بند ب مادۀ  11ق.م.ا ،بح

بر سر تشخیص

مواضع غالبا کشندۀ انسان متعارچ که امری پزشکی است ،نیست ،بلکه بح

بر سر

وضعیتی است که آیا رفتار مرتکب در آن وضعیت ،موجب جنایت بر دیگری میشود
یا خیر ،که این موضوع ،امری عرفی است .از این رو ،در موارد تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا
باید دادگاه خود با بهکارگیری مالک نوعی «انسان متعارچ» بررسی کند آیا انسان
متعارچ ،اقدام مرتکب را نوعا موجب جنایت بر دیگری میداند یا خیر؟ و در صورت
پاسخ مثبت« ،نوعا کشندهبودن اقدام مرتکب بر دیگری» احراز میشود.
 دوم ،در تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا در زمینة فعل واقعشده بر مجنیعلیه ،عمدی وجودندارد بلکه رفتار اولیة مرتکب عمدی است ،اما در بند ب مادۀ  11ق.م.ا باید عمد در
فعل واقعشده بر مجنیعلیه وجود داشته باشد.
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 سوم ،از آنجا که در بند ب مادۀ  ، 11عمد در کار نوعا کشنده واقعشده بر مجنیعلیه،وجود دارد ،این وضعیت ،مبنایی شده است تا قانونگاار به موجب تبصرۀ مادۀ ، 11
امارۀ «وجود آگاهی و توجه» نزد مرتکبِ را جعل کند و براساس آن ،اگر «غالبا
کشندهبودن رفتار» در عرچ مردم شناخته شده باشد ،این اماره مفروض و اال اثبات آن با
مدعی است اما در تبصرۀ مادۀ  1چون اصل جنایت تحت شمول خطای محض
است و مرتکب ،اساسا نه در قتل و نه در رفتار واقعشده بر مجنیعلیه ،عمدی ندارد،
قانونگاار اصل را بر «عدم آگاهی و توجه» مرتکب به نوعا کشندهبودن کار واقعشده بر
مجنیعلیه قرار داده است و در نتیجه ،اثبات خالچ آن بر عهدۀ مدعی خصوصی و
دادستان است .با این حال ،در مواردی ظاهر عمل مرتکب ،به کمک مدعی میآید مانند
آنکه مرتکب برای زدن سیبی که بر سر مجنیعلیه قرار داده شده است با فرض فقد
قصد یا علم به قتل ،شلیک کند و موجب مر

او شود ،در اینجا گرچه به فرض اینکه

مرتکب ،قصد جنایت و قصد فعل واقعشده بر مجنیعلیه را نداشته باشد ،مشمول مادۀ
 11ق.م.ا نمیشود ،اما بیشک ،رفتار وی مبین نوعا کشندهبودن عمل

نسبت به

دیگری و موجد اَمارۀ آگاهی و توجه وی به این موضوع است ،بنابراین ،مشمول
جنایت عمدی بیپروایی آگاهانه مقرر در تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا است ،مگر آنکه
مرتکب خالچ آن را اثبات کند .به هر حال ،در مقایسه با ضابطة اول جنایت عمدی
(بند الف مادۀ  11ق.م.ا) ،به نظر میرسد قانونگاار در تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا ،شرط
«آگاهی و توجه مرتکب به کار نوعا کشنده بر دیگری» را جایگزینِ قصد فعل واقعشده
بر مجنی علیه و قصد نتیجه کرده است و البته وجود چنین شرطی مفروض نیست و
باید توسط مدعی اثبات شود.
در انتها خاطر نشان میکند از آنجا که در قتل ناشی از بیپروایی آگاهانه ،قصد منجز قتل وجود
ندارد ،منط حقوقی و جرمشناختی اقتضا میکند ،مجازاتی کمتر از قتل عمدی با قصد نتیجه داشته
باشد .همانطور که در کشورهایی مانند آمریکا چنین قتلی ،قتل درجة دو محسوب میشود .از ایان
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رو ،پیشنهاد میشود قصاص نفس محدود به موارد قتل عماد واقعای شاود و بارای قتال ناشای از
بی پروایی آگاهانه و سایر مواردی که مرتکب قصد صاریح قتال نادارد و عماد حکمای محساوب
میشوند ،مجازات تعزیری مدرّج تعیین شود بهویهه آنکه قتل ناشی از بایپروایای آگاهاناه جاز در
فتاوای معدودی از مراجع مانند آیتاهلل گلپایگانی مطمح نظر قرار نگرفته است .بر این اساس ،قتال
ناشی از بی پروایی آگاهانه که مرتکب قصد قتل هیچ کسی را ندارد ،باید مجاازاتی متفااوت داشاته
باشد ،از وضعیتی که اصل عمل او عدوانی است مانند قصد قتل یک انسان محقوقالادم و اصاابت
به محقوق الدم دیگر .شایان ذکر است در مجموع با الحااق ناوع جدیاد جنایات عمادی ،جنایات
خطای محض میتواند دارای سه گونه واکن

قانونی باشد :اگر مشتمل بر تقصیر سااده باشاد ،باه

حکمِ بند پ مادۀ  ، 1شبهعمد تلقی میشود ،اگر مشمول تبصرۀ ماادۀ  1ق.م.ا (از جملاه قتال
ناشی از بیپروایی آگاهانه) باشد ،عمد محسوب میشود و در غیر این موارد هم تابع احکام خطای
محض ذاتی است .بهعبارت بهتر ،قانونگاار موارد مشتمل بر تقصایر سااده (بناد پ ماادۀ  ) 1و
تبصرۀ مادۀ  1ق.م.ا را حکما از شمول خطای محض خارج کرده است.
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