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هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كنـد و  : قانون مجازات اسالمي  630به موجب ماده
ان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشـد، فقـط   علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آن

ايـن  ، همان طور كه ميدانيم  جرح نيز در اين مورد مانند قتل است حكم ضرب و. تواند مرد را به قتل برساند مي
  .ماده بر اساس قول مشهور فقها وضع شده است

قـانون مجـازات    630دارد ، برابـر مـاده   مورد سقوط قصـاص وجـود    19 مجازات اسالمي ، اصوال از ديدگاه قانون
حقوق جزاي (. قتل در فراش نيز يكي از موارد سقوط قصاص براي مرد است ، اسالمي و وجود شرايط موجود در آن 

قانون مجازات اسالمي قتل مرد اجنبي در حـال ارتكـاب زنـا بـا زن      630قانونگذار درماده  )ايرج گلـدوزيان / اختصاصي 
به شـوهر اجـازه    تل زن در صورت تمكين به اين عمل را توسط شوهر مجاز دانسته است وهمچنين ق شوهردار و

اما بايد توجه داشت كه مجاز بـودن ارتكـاب قتـل در ايـن مـورد       .جرح آنان اقدام كند داده كه به قتل يا ضرب و
شـرايط  . د بـود مشروط به وجود شرايطي است و فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواه

  :تمذكور به شرح زير اس

مقنن حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسـط  : وجود علقه زوجيت  -1
بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مـرد اجنبـي باشـد،    ،  همسر خود باشد

جرح، حسب مـورد مجـازات    در صورت ارتكاب قتل يا ضرب و جرح نيست و ضرب و مجاز به ارتكاب قتل و حتي
مورد پدر و برادري كه دختر يا خواهر خـود را   قانون مجازات عمومي سابق، در179خواهد شد، در حالي كه ماده 

مرد اجنبي در يك فراش مشاهده ميكرد و مرتكب قتل آنها ميشد معافيت نسبي از مجازات قائـل بـود كـه در     با
زوجيت با توجه به مقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدني صـورت  رابطه .حال حاضر اين معافيت منتفي است

چـه بعضـي از    اگـر  .م و منقطـع اسـت  ، منظور از نكاح، نكـاح دايـ  ميگيرد كه در اين مورد با توجه به اطالق كالم
اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يـا موقـت بـودن     حقوقدانان اين حكم را فقط ناظر به عقد دائم ميدانند

  .نكاح وجود ندارد 

قانون مجازات اسالمي بـر مشـاهده زن و    630تاكيد ماده  :مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر -2
نبي درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين ادعا ميكند، يعني بايد آنها درحـال عمـل زنـا    مرد اج

مجـوز   لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحـث . بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود
ورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده ص در اين. مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيكي همسر مالك است، نه ديگران

فقها نيز برشرط اينكه مرد بايد همسر خود را درحال زنا با اجنبي مشاهده كنـد اتفـاق نظـر     ؛ است) شوهر(قاتل 
دارند اما بايد توجه داشت كه از نظر ايشان اباحه ارتكاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او بايد بتوانـد  

اساس شبهه مرد باشـد، ارتكـاب قتـل     بر لذا اگر انجام يافتن عمل زنا قطعي نباشد و. بات كندوقوع عمل زنا را اث
ي پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنـا ماننـد   رامثالً اگر زن و مرد اجنبي دا. جايز نيست

 . مجاز نيستطبق قانون تل آنها ق) در حال زنا بودن(مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط 
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به موجب ماده مـذكور شـوهر صـرفاً بالفاصـله بعـد از مشـاهده جـرم         :ارتكاب قتل در حين مشاهده عمل زنا -3
مرد اجنبـي از هـم چنـين     اقدام نكند، بعد از جدا شدن زن ودر همان زمان و چنانچه  ارتكابي، حق كشتن دارد

مفهوم اين مـاده داللـت بـراين     .شده باشند از حالت جماع خارج نبايد  ، زن و مرد اجنبي نيستمجوزي براي او 
اني مرد از قصاص معاف است كه بالفاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسـر خـود بـا مـرد     كه فقط زم داردامر 

اسـت   اجنبي، اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور در حال انجام
بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور درحال انجام است مرتكب قتـل   يعنيمرتكب قتل شود، 

، اگرچه ممكن اسـت كـه بتـوان     مقنن ارتكاب چنين قتلي را ممنوع ميداند و داردشود، چنين قتلي جنبه انتقام 
هدورالدم بودن زن و مرد اجنبي دانست كه البته مو قانون مجازات اسالمي  226چنين موردي را از مصاديق ماده 

 ادگـاه اثبات آن هم محتاج دليل است و قاتل بايد استحقاق قتل آن دو را براساس مـوازين شـرعي و قـانوني در د   
  . ثابت كند

براي مجاز بودن مرد در قتل همسر خود عالوه بر شرايط باال، او بايد عالم به تمكين  :زن به تمكينشوهر علم  -4
اين شرط ناشي از آن است كه در مباحث فقهي زنا، فقها وجود . و رضايت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبي باشد

نسبت به زن تفـاوت   قصد و اراده را در مرد مفروض ميدانند، لكن در مورد زن به احتمال وجوه اكراه از طرف مرد
احـراز  .  انـد  ين همسر خود براي مجاز قتل او شـده قائلند و لذا در اين فرض نيز قائل به لزوم يقين شوهر به تمك

براي جلوگيري از معاف بودن قتلهـايي كـه بـه صـرف ظـن وگمـان واقـع         اين شرط در عالم اثبات دشوار است و
همچنين در صورت يقين شوهر به مكره بودن زن خود قطعاً كشـتن او مجـاز نيسـت و    . ميشوند بسيار مهم است

  . ه را داردشوهر فقط حق كشتن مرد بيگان

سخت و دشوار است، هرچند راه هاي اثبات  : راه هاي اثبات وجود شرايط قتل مرد اجنبي و زن براي شوهر - 5
اظهارات  )الف :حوادثي كه رخ داده است، مي توان با توجه به مسائل ذكر شده داليل را اثبات كرد اما با توجه به
در صورتي كه مكره (اظهارات زن  )ج بررسي صحنه و تحقيق براي ظابطين دادگستريارسال  )ب، و اقارير شوهر

 . پزشکي قانوني گواهي) د )بوده و به قتل نرسيده باشد
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