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  چكيده    

رواني يكي از عناصر تشكيل دهنده جرم است كه در بين حقوقدانان در دو معناي وسيع و محدود به كار مي رود رعنص 
اراده ارتكاب و خطاي عنصررواني جرائم عمدي در معناي محدود شامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غيرعمد شامل 

در حقوق ايران . ليت كيفري نيز مي باشدوبر معناي محدود شامل شرايط مسئو ليكن عنصر رواني در معناي وسيع عالوهكيفري است، 
جرم قتل بر اساس عنصر رواني به انواع قتل عمدي و قتل غيرعمدي تقسيم شده كه بر حسب ميزان تقصير و قابليت سرزنش، براي انواع 

وزي انقالب اسالمي عنوان جديد قتل خطاي محض را قوانين جزايي مصوب بعد از پير. مجازات هاي متفاوتي پيش بيني شده است قتل
ليكن مقنن به منظور . ل فاقد عنصر رواني جرم مي باشدفاع ،ق اين نوع قتلبه عناوين پيش افزوده ، عليرغم آنكه در برخي از مصادي

ديد مجازات بي تأثير بوده و در نظام تقنيني ايران سبق تصميم در نوع قتل و تش. حمايت كيفري از مجني عليه، ديه مقرر نموده است
در حقوق مصرسبق تصميم به عنوان مهمترين . توأم با سبق تصميم و قتل بدون سبق تصميم پيش بيني نشده است عناوين مجرمانه قتل

توأم با سبق تصميم و قتل بدون سبق تصميم  و عناوين مجرمانه قتل. معيار تفكيك انواع قتل بر حسب عنصررواني محسوب مي شود
  .تصميم شديدترازسايرانواع قتل است يش بيني شده، به نحوي كه مجازات قتل توأم با سبقپ

  
 عنصر رواني، قتل عمدي توأم با سبق تصميم، قتل بدون سبق تصميم، قتل عمدي و قتل غيرعمدي، ايران، مصر :كلمات كليدي
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  مقدمه
مي سازد وكيفرعقوبت آن را، شريعت مقدس اسالم از شديدترين  از بزرگترين جنايت است كه امنيت اجتماع را مختل قتل

عنصر رواني جرم كه بيانگر ميزان حالت خطرناكي بزهكار است همواره مورد توجه . كيفروعقوبت ها در دنيا و عقبي مقرر نموده است
نحوي تدوين شود تا مجرمين داراي حالت حقوقدانان قرار گرفته و عقيده دارند به منظور برقراري عدالت مي بايست مقررات جزايي به 

مقررات جزايي فعلي كشور ما در زمينه جرم قتل از . خطرناك، بدون سرزنش رها نشده و اشخاص فاقد اراده مجرمانه نيز مجازات نشوند
ل از اكثر مقررات جزايي مصوب قب اقتباس شده و بصورت مجموعه واحدي بركل كشور حاكم است؛) فقه اماميه(حقوق اسالمي

  .انقالب همانند مقررات جزايي مصر با الهام از قوانين كيفري كشورهاي اروپايي تدوين شده بود
  
  عنصرروانيمعناي لغوي -1

اصلي، بنيـاد  «: عنصررواني از دو واژه عنصر و رواني تركيب يافته است، در فرهنگ لغت واژه عنصر را چنين تعريف كرده اند
مـراد از روان، نفـس ناطقـه    «ودر ذيل واژه روان معاني زيرآمـده اسـت    ٢».لف از آن تشكيل مي گردنداصلي كه اجسام داراي طبايع مخت

  ».است و تير روان به معناي سيه دل و قسي القلب است
  

  انواع جرم قتل بر مبناي عنصررواني در حقوق موضوعه ايران -2
قراري نظام جمهـوري اسـالمي ايـران، قسـمتي از مقـررات      و بر ) ره(با پيروزي انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام خميني 

بعـد از مـدتي قـانون    . جزايي كشور طي لوايحي توسط شوراي عالي قضايي تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقـديم شـد  
باً قانون مجازات و متعاق 21/7/1361، سپس از قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب 2/6/1361حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 

قـانون   1370در سـال  . از تصـويب گذشـت   18/5/1362مصـوب  ) تعزيرات(اسالمي .م.و باالخره ق 24/9/1361مصوب ) ديات(اسالمي 
تصـويب شـد،    3اسـالمي . م.توسط مقنن اصالح و تحت عنـوان ق  1361راجع به مجازات اسالمي، قانون حدود، قصاص و ديات مصوب 

تعزيـرات و  (توسط مقنن اصالح و تحت عنوان كتاب پنجم قانون مجازات اسـالمي  ) تعزيرات(جازات اسالمي نيز قانون م 1375در سال 
با توجه به اين كه بيشتر قوانين مربوط به جرم قتل از فقه اماميه اقتبـاس  . پس از تصويب، به مرحله اجرا در آمد 4) مجازات هاي بازدارنده

در قوانيني كه در حال حاضر الزم االجرا هسـتند  فوق منظور جلوگيري از اطاله كالم، سئوال  شده و صرف نظر از اختالفات موجود و به
  . قرار مي گيردبررسي مورد 

مـورد تجزيـه وتحليـل     1375و  1370به منظور پاسخ به سئوال مذكور مواد مختلف قانون مجازات اسالمي مصـوب سـالهاي        
  :مزبور به نظر مي رسد كه عناوين قتل هاي ذيل نام برده شده است با تحقيق و بررسي در مقررات. قرار مي گيرد

 )1370ا مصـوب  .م.ق 295جرم موضوع بند ب مـاده  (قتل شبه عمد -2) 1370ا مصوب .م.ق 206و  204جرم موضوع مواد ( قتل عمد-1
جـرم   ( قتل در حكم شبه عمـد  -4  )1370ا مصوب .م.ق 296و مواد  295و بند الف ماده  204جرم موضوع ماده ( قتل خطاي محض -3

                                                 
  www.Loghatnaameh.orgمندرج در وب سايت دهخدا، علي اكبر، فرهنگ دهخدا، .٢
 1/10/1370مورخ  13640روزنامه رسمي شماره . 3
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قتـل  ( 1375ا مصـوب  .م.ق 714و  616جـرم موضـوع مـواد    ( قتل غير عمـد  -5  )1370ا مصوب .م. ق295ماده  3و2موضوع تبصره هاي 
ا مصوب .م.ق 323و ماده  306و تبصره ماده  295ماده  1جرم موضوع تبصره (قتل به منزله خطاي محض -6  ))ناشي از تخلفات رانندگي

  )1375ا مصوب .م .ق 615جرم موضوع ماده (قتل در اثناي منازعه -7 ) 1370
جرم قتل در اثناي منازعه داراي عنوان مجرمانه مستقل و ويژگي هاي خاص مي باشد كه جداگانه بحث خواهـد شـد و لـيكن        

  :ساير قتل هاي مذكور از نظر عنصررواني مشمول يكي از دو عنوان زير مي باشند
  )شبه عمد يا خطايي محض(قتل غير عمدي  -ب   قتل عمد -الف

  
  انواع جرم قتل بر مبناي عنصررواني در حقوق موضوعه مصر -3

جرم قتل در حقوق مصر همانند حقوق ايران به قتل عمدي و قتل غيرعمدي تقسيم مي شود وليكن اقسام قتل عمدي در نظام 
قتل عمدي توأم با تصميم قبلي و يا از طريق : قتل عمدي درحقوق موضوعه مصر شامل .تقنيني حقوق مصر با حقوق ايران تفاوت دارد

، قتل غير عمدي ناشي از 8، ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به مرگ7، سم دادن منتهي به مرگ6، قتل عمدي ساده5نشستن در كمين
  .مي باشد ١١و قتل همسر و مرد اجنبي در فراش 10قتل ناشي از حريق عمدي ،  9تقصير جزايي

  
  ركن معنوي قتل عمدي -4

  :قتل در موارد زير قتل عمدي است: مقرر مي دارد 206قانون مجازات اسالمي در مقام بيان مصاديق ركن معنوي قتل عمدي در ماده 
نوعـاً كشـنده    مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افراد غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كـار  -الف

مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام مي دهد كه نوعاً كشنده باشد و هر چنـد قصـد    -ب .باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود

                                                 
در و نشسـتن   231مصر پيش بيني شده و براي مرتكب آن مجازات اعدام مقرر شده اسـت؛ واژه هـاي سـبق تصـميم در مـاده       قانون جزاي 230اين جرم در ماده  5.

 .تعريف شده است قانون مذكور 232كمين در ماده 

رتي كه قتل عمدي ساده، تقدماً يـا  ر صود. ا زندان مشدد مقرر شده استرتكب اين جرم مجازات؛ زندان ابد يقانون مجازات مصر، براي م 234 هدجرم موضوع ما6.
اين جرم بـوده يـا كمـك و      تحقق يك جرم جنحه اي بوده يا تسهيل اگر قصد مرتكب قتل. تل اعدام استيا مقرون به جرم ديگري باشد مجازات مرتكب ق اقتراتاً

قتل  كه جرم ارتكابي يا زندان ابد است و نيز در صورتيتكب اعدام مساعدت به مرتكيبن يا شركاء در فرار از صحنه يا رهايي آنها از مجازات قتل باشد مجازات مر
 .  به قصد اعمال تروريستي صورت گرفته باشد مجازات مرتكب اعدام  مي باشند 234مذكور در ماده 

ن مجازات اعدام پيش بيني شده مرتكب آده باشند و براي و ماده سمي اعم است از هر ماده اي كه كشن شده قانون مجازات مصر پيش بيني 233اين جرم در ماده 7.
 .است

  .از سه سال تا هفت سال مقرر شده است نان جرم مجازات حبس با اعمال شاقه يا زندقانون مجازات مصر، براي اي 236جرم موضوع ماده 8.

اهمال و غفلت ، بـي احتيـاطي، بـي مبـاالتي، عـدم      ( قانون مجازات مصر پيش بيني شده و شامل مواردي است كه قتل در اثر تقصير جزايي 238اين جرم در ماده 9.
ه حبس و تا ما 6مرتكب جرم به مجازات حداقل  واقع شود براي) رعايت نظامات دولتي و مقررات و دستورالعمل هاي قانوني به طور خطا موجب مرگ فردي شود

ا سـهل انگـاري در رعايـت مقـررات     اثر كوتاهي در انجـام وظـايف يـ    در صورتي كه جرم مذكور در .نيه جزايي نقدي پيش بيني شده، محكوم مي شوددويست ج
ي از ايـن دو  يكـ ه يـا  جنيـ  500تا  100س و جزايي نقدي از سال حب 5تا  كعمال مواد مخدر واقع شده باشد مرتكب به يتخمر يا اسمربوط به شغل يا حرفه يا شرب 

  .محكوم مي شود
موجب مرگ يك نفر يـا بيشـتر    ل مذكور، اگر آتشي سوزي كه قبالًً گفته شدهدر تمام اوضاع و احوا« : شده استقانون جزاي مصر مقرر  257اين جرم در ماده 10.

  ».مورد آتش سوزي بوده اند بشود، مرتكب اين آتش زدن عمدي به اعدام محكوم مي شوددر اماكن كه 
 م.ج.ق 237جرم موضوع ماده  - 11
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مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر  –ج  .كشتن را نداشته باشد
در خصوص مـاده   توجه به چند نكته ».يماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آن نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشداثر ب
  :ضروري استا .م.ق 206
ي اسـت  قانون مذكور به طور كامل از منابع فقهي استخراج شده است تنها مستند قانوني تعريف و يا مصاديق ركن معنوي قتل عمد -اول

  .و بديهي است استناد به ساير منابع تا زمان اعتبار آن وجهه قانوني ندارد
قانون مجازات عمومي كه مقرر مي داشت مجازات مرتكب قتل عمدي اعـدام اسـت مگـر در مـواردي كـه       170در مقايسه با ماده  -دوم

 .قانوناً استثناء شده باشد به مراتب رساتر و رافع بسياري از ابهامات است

در همه جرايم و از جمله قتل عمدي، ركن معنوي بايد قبل از انجام عمل موجوديت يافته و يا حداقل اينكه بـا انجـام عمـل مقـارن      -سوم
 .در واقع صرف وجود اركان مادي و معنوي براي تحقق جرم نيست بلكه تقارن زماني آنها شرط اساسي است. زماني داشته باشد

ح جنگي خود و سوار بر اتومبيل به قصد قتل ب حركت كند ولـي در مسـير بـه علـت تـنش و      فرض كنيد شخص الف با سال   
هيجان به چراغ قرمز توجهي نكند و با اتومبيلي كه از طرف مقابل در حركت بوده تصـادف نمايـد و موجـب قتـل راننـده آن شـود اگـر        

مدي ب محسوب نمود زيرا قصـد قتـل بـا فعـل مرتكـب      مقتول همان شخص ب باشد نمي توان الف را به رغم قصد قتل، مرتكب قتل ع
  12.مقارن نبوده است) رانندگي(

نخست : ع برتري دارد ولي به منطوق آن ايراداتي وارد است.م.ق 170ا، از نظر شكلي و ماهوي بر ماده .م.ق 206هر چند ماده  -چهارم
قانون  2اضافي است همچنان كه اين واژه در ماده ) ستقتل در موارد زير قتل عمدي ا(اين كه واژه قتل در قسمت اخير صدر ماده 

» قاتل«دوم اين كه مقنن در هر سه بند اين ماده و درصدرآنها از واژه . وجود نداشت 1361حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 
سي يا شخصي بايد جايگزين استفاده كرده است در حالي كه به حكايت هر سه بند هنوز قتلي واقع نشده است و لذا واژه هايي از قبيل ك

سوم، با توجه به تصريح مقنن بر ضرورت قصد قتل در بند الف و فقدان آن در ساير بندها و نيز تفاوت بندهاي ب و ج از نظر . آن شود
، به عبارت بهتر بندهاي ب و ج كه در آنها. شخصيت مجني عليه، عمدي دانستن قتل در هر سه بند چندان با اصول سازگاري ندارد

ولذا مقنن مي توانست چنين قتل هايي را مستوجب قصاص بداند بدون اينكه . 13مرتكب قصد قتل ندارد درحكم قتل عمدي هستند
  .هرسه بند را قتل عمدي محسوب نمايد

  
  ا با حقوق مصر.م.ق 206مقايسه بند الف ماده 4-1

كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد  مواردي« :ا مقرر مي دارد.م.ق 206در نظام تقنيني ايران بند الف ماده 
با توجه به بند الف » .يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود

وقتل عمدي بدون تصميم ) قتل مشدد(ماده مذكور استنباط مي شود كه در نظام تقنيني ايران بين جرم قتل عمدي توأم با سوءنيت قبلي
در صورت تحقق شرايط قتل عمدي . تفاوتي وجود ندارد وهردو نوع قتل داراي مجازات يكساني مي باشند) قتل عمدي ساده(قبلي

بين  1304و  1352ع مصوب .م.قانونگذار سابق نيز در ق. ا مجازات قصاص پيش بيني شده است.م.ق 205موجب قصاص، به استناد ماده 
قانون مجازات عمومي براي ارتكاب  107انواع قتل هاي عمدي توأم با سبق تصميم و قتل عمدي ساده تفاوتي قائل نشده و با استناد ماده 

                                                 
 64ص جرايم عليه اشخاص، ،آقايي نيا،حسين 12.

 80ص پيشين، سيد علي آزمايش و نيز سيد محمد موسوي بجنوردي،) قتل(براي بررسي بيشتر مراجعه كنيد به تقريرات درس حقوق جزاي اختصاص  13.
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و  14اما در حقوق موضوعه مصر در خصوص جرم قتل عمدي توأم با تصميم قبلي. جرم قتل عمدي، مجازات اعدام پيش بيني شده بود
براي قاتل مجازات اعدام پيش بيني شده  16م،.ج.ق 230به استناد ماده ) قتل مشدد( 15قتل عمدي از طريق كمين زدن يا تمهيد مقدمات

مجازات زندان ابد يا زندان مشدد پيش بيني شده  17م.ج.ق234به استناد ماده ) قتل ساده(است و براي قتل عمدي بدون سبق تصميم 
هرگاه شخصي تيري را به سوي «: صوص تعلق سوءنيت جازم به اشخاص نامعين از يك جمع عقيده دارندحقوقدانان مصردرخ. است

جمع معيني از مردم شليك كند يا نارنجك دستي به سمت جمع خاصي از مردم پرتاب كند و براي او تفاوتي نكندكه چه كسي كشته 
چنين عملي، قتل توأم با قصد غيرمعين يا غيرمحدد ناميده مي  شود و شخصيت مجني عليه هم براي قاتل مشخص نباشد در اين صورت

  .بنابراين درحقوق مصر، سبق تصميم يا انديشه قبلي قاتل در ارتكاب قتل ازجهات تشديد مجازات محسوب مي شود 18.شود
  
  ا با حقوق موضوعه مصر.م.ق 206ب مادهمقايسه بند 4-2
مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد «: ا مقرر مي دارد.م.ق 206در نظام تقنيني ايران بند ب ماده     

در نظام تقنيني مصر همانند نظام تقنيني ايران، قتل از طريق كار نوعاً كشنده به عنوان يكي از .هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد
م دادن در نظام تقنيني مصر با قانون مجازات اسالمي تفاوت مصاديق قتل عمدي بيان شده است وليكن در خصوص قتل از طريق س

محاكم قضايي در رسيدگي به پرونده هاي مطروحه، قتل از . ا جرمي مستقلي تحت عنوان سم دادن پيش بيني نشده است.م.در ق. دارد
دي قتل عمدي ممكن است بالمباشره يا ا مي دانند، وليكن از نظر فقهاي اماميه عنصر ما.م.ق 206طريق سم دادن را مشمول بند ب ماده 

در حقوق جزاي مصر سم دادن  19.بالتسبيب باشد قتل عمدي از طريق سم دادن به عنوان يكي از اقسام قتل بالتسبيب نام برده شده است
در مقايسه ماده  20.م مجازات اعدام مقرر شده است.ج.ق 233منتهي به مرگ به عنوان جرم مستقلي پيش بيني و براي مرتكب مستند ماده 

جرم سم دادن منتهي به مرگ از نظر عنصر رواني و ميزان : قانون مجازات مصر مالحظه مي شود 233ع سابق ايران با ماده .م.ق 176
و هم چنين در نظام تقنيني مصر همانند ايران، فاعل در ارتكاب جرم قتل بايد قصد و . مجازات در اين دو ماده كامالً شبيه يكديگرند

اما جرم قتل از طريق . د صدمه و قصد كشتن داشته و يا كارش نوعاً كشنده باشد تا عمل وي به عنوان جرم قتل عمدي محسوب شودايرا
به صورت خاص پيش بيني شده است اما در قانون لبنان و اردن همانند كشور ايران، جرم ) 221-5ماده (سم دادن در قانون جزاي فرانسه 

  21.قانون مصر نيز اين جرم را به صورت جداگانه بيان كرده اند 233قانون بلژيك همانند ماده   379خاصي نمي باشد و ماده 

                                                 
اء و اذيت شخص معين يا هر شخص ديگري ست قصد مرتكب قبل از ارتكاب جنحه يا جنايت دائر بر ايذق تصميم عبارت اسب«: م مقرر مي دارد.ج.ق 231ماده  14.

 ».كه تحقق قصد موكول به ايجاد امري يا موقوف به شرطي باشد اعم از اينكه در نظر گرفته يا تصادفاً با او برخورد مي كند 

ماني كوتاه يا طوالني براي ارتكاب قتل تمهيد مقدمات يا تمكين كردن عبارت است از انتظار فرد در جهت يا جهات كار در ز«: م مقرر مي دارد.ج.ق 232ماده  15.
  ».يا اذيت و آزار يا ضرب و جرح و موارد مجرمانه ديگر در مورد شخص مورد نظر

  ».كس عمداً و با سبق تصميم يا تمهيدات مقدمات مرتكب قتل نفس بشود به اعدام محكوم مي شودهر«: م مقرر مي دارد.ج.ق 230ماده  16.

زندان مشدد محكوم  كس عمداً و بدون سبق تصميم يا بدون تمهيد مقدمات مرتكب قتل نفس شود به مجازات زندان ابد ياهر«: داردم مقرر مي .ج.ق 234ماده  17.
  »...مي گردد و

 253ص ، )مالقسم العا(نون العقوبات عوض محمد، عوض، قا 18.

  193-197، صص4، جلد شرايع االسالممحقق حلي، ابوالقاسم، 19.

شكلي وسيله مواد شيميايي سبب مرگ كسي در مدت كوتاه يا طوالني شود، قاتل بوسيله سـم   هر كس عمداً بههر«:مجازات مصر مقرر مي داردنون قا 233ماده  20.
  ».است شناخته مي شود، مجازات قاتل اعدام

  28ص ،1جلد ،زراعت، عباس، حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي 21.
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  ا با حقوق موضوعه مصر.م.ق 206مقايسه بندج ماده 4-3
مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشـنده نيسـت   «: ا مقرر مي دارد.م.ق 206بند ج ماده 

در نظـام  . نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعًا كشنده باشد و قاتل نيـز بـه آن آگـاه باشـد    ولي 
ا بيان شده است درحاليكه در نظام تقنيني مصر چنين مصداقي اصالً بيان نشده اسـت  .م.ق 206تقنيني ايران بند فوق يكي از مصاديق ماده 

ا همان طور كـه قـبالً  اشـاره    .م.ق 206مل مي توان آن را داخل در شمول قتل عمدي ساده قرار داد و علت تصريح بند ج ماده ولي با تح
  .شد قانونگذار در اين قسمت از ماده به متابعت از متون فقهي، وضعيت مجني عليه را مورد توجه و حمايت قرار داده است

  
  ركن معنوي قتل شبه عمد -5

و ضرورت تشابه آن با قاتل عمدي، مرتكب بايد به زنـده  » شبيه عمد«در اين نوع قتل با توجه به منطوق اصطالح  :علم به موضوع  –الف 
بودن طرف عالم باشد به طور كلي در تمام مصاديق جرايم عمدي علم به موضوع وصف آن ضروري است و اصوالً عمد بودن علم قابل 

... يا بيماري را » قصد تأديب«دربند ب ماده مرقوم مقنن با اشاره به .محض، در حكم و يا شبيه عمد باشد تحقق نيست اعم از اين كه عمد
بنابراين چنـان چـه مرتكـب در انجـام عملـي قاصـد       . معالجه كند به طور ضمني بر ضرروت علم مرتكب به انسان زنده تأكيد داشته است

ت و يا مرده است اقدام كند منتهي به قتل شود، قتل ارتكابي عنوان شبيه عمد نخواهـد  باشد ولي به تصور اين كه طرف مربوطه انسان نيس
  .داشت

تصـريح مقـنن در ايـن بنـد بـه ايـن كـه        . درشبيه عمد، مرتكب بايد در انجام فعلي با ترك فعلي عامد باشـد  :عمد در عمل ارتكابي -ب  
مؤيد ضـرورت سـوءنيت عـام    » ولي قصد پرت شدن را داشته باشد«ا به اين كه .م.ق 327و يا در ماده » داشته باسد... جاني قصد فعلي را «

. عالوه بر آن الزم است كه عمد در عمل نسبت به شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يـك جمـع معـين باشـد    . در شبيه عمد است
» بزند... كسي را به قصد تأديب «ضمني از جمله به عبارت ديگر صرف عمد در عمل كافي به مقصود نيست اين جزء را مي توان به طور 

بنابراين اصطالح شبيه عمد يعني شباهت با عمد در علم بـه موضـوع و عمـد در    . استنباط نمود» معالجه كند... طبيبي مباشرتاً بيماري را «يا 
  .عمل نسبت به موضوع معين است

بـه معنـاي   » و قصد جنايت را نسبت به مجني عليـه نداشـته باشـد   ... «به ا .م.ق 295ب ماده  بند تصريح مقنن در صدر :فقدان قصد قتل -ج
. شـبيه عمـد اسـت    بـا قتـل  ) 206بنـد الـف مـاده    (اين نكته تفاوت اساسي قتـل عمـد   . ضرروت فقدان قصد قتل نسبت به مجني عليه است

... «: يجه در شبيه عمـد مهـر تأييـد مـي گـذارد     قانونگذار در ادامه ماده و در مثال هاي مندرج نيز به طور ضمني بر ضرورت فقدان قصد نت
قصد تأديب و معالجه كردن هر دو به معنـاي آن  . »معالجه كند... طبيبي مباشرتاً بيماري را «و يا» مانند آن كه كسي را به قصد تأديب بزند

در بنـد  ) خطاي شبيه عمـد (عمد واژه خطا كه بيش از شبيه. است كه مرتكب قصد قتل ندارد ولي در زدن و معالجه و جراحي عامد است
  .ب ماده مرقوم آمده است مبين عمد مرتكب در عمل و خطاي او در نتيجه است

درشبيه عمد عالوه بر اين كه مرتكب نبايد قصد قتل داشته باشد، كشنده نبودن عمل ارتكابي نيـز شـرط    :كشنده نبودن عمل ارتكابي -د 
قتل نيست و چنانچه مرتكب عمد در عمل داشته و عمل او كشنده نيز باشـد، مرتكـب    است زيرا عمدي بودن قتل منحصر به داشتن قصد

بنابراين تمايز قتل شبيه عمد با قتل هاي عمدي موضـوع بنـدهاي ب   ) 206بندهاي ب و ج ماده . (قتل عمدي محسوب و قصاص مي شود
تأييد ضرورت اين شرط مي تـوان بـه مسـتندات قـانوني     در . و ج ماده اخير در كشنده نبودن عمل در اولي و كشنده بودن در دومي است

  : ذيل اشاره كرد
 .جاني قصد فعلي را كه نوعاًً سبب جنايت نمي شود داشته باشد -1
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 .به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند... مانند آن كه كسي را  -2

 .و اتفاقاً موجب جنايت گردد -3

  ».عالجه كندبه طور متعارف م... بيماري را ... « -4
بنابراين اقدامات عمدي ذيل اگـر منتهـي   . همه اصطالحات و جمله هاي فوق به معناي كشنده نبودن نوعي عمل ارتكابي است     

زدن سيلي به صورت جواني كه از سالمت برخوردار است، هل دادن جواني كه با لباس شنا در كنـار  : به مرگ شود، قتل شبيه عمد است
قسمت عميق، با جهل به عدم آشنايي او با شنا، زدن مشت به سينه مرد ميان سالي كه دچار بيماري قلبي اسـت و ضـارب   استخر ايستاده به 

در تأييـد ايـن نكتـه، مقـنن در ذيـل      . به آن جاهل است، شليك گلوله به انگشت دست ديگري كه در تمام اين موارد قصد قتل نيز ندارد
ين عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديـه آن بـر عهـده    و اگر ا... «: مقرر مي دارد 325ماده 

  22».قاتل است
  
  ا.م.ق 206با بندب ماده 295ب مادهبند وجه اشتراك و افتراق 5-1

  :وجه اشتراك -الف
ا  وجـوه  .م. ق 295بنـد ب مـاده   و قتـل شـبه عمـدي موضـوع      206در هر دو مورد، يعني در قتل عمدي موضوع بنـد ب مـاده      

  :اشتراك زير وجود دارد
  .فاعل قصد انجام عمل را دارد -1
 .فاعل قصد قتل مجني عليه را ندارد -2

  .به عبارت ديگر فاعل عامد در فعل و خاطي در قصد است
  :وجه افتراق -ب
ا در كيفيـت عنصـر   .م.ق 206بنـد ب مـاده   ا با قتل عمـدي منـدرج در   .م.ق 295تفاوت قتل شبه عمدي مذكور در بند ب ماده    

قانون مذكور به نحـوي اسـت كـه     206مادي يا نوع فعلي است كه مرتكب انجام داده بدين شرح كه كيفيت عنصر مادي در بند ب ماده 
ي كـه  در صـورت . نوعاً كشنده است ولذا فرض بر اين است كه فاعل قصد تبعي در انجام قتل داشته و قتل در حكم عمـد محسـوب اسـت   

قانون مذكور به نحوي است كه عمل نوعاَ كشنده اسـت و فاعـل صـرفاً قصـد فعـل دارد و قصـد        295كيفيت عنصر مادي در بند ب ماده 
 .مجرمانه اعم از قصد منجز يا قصد تبعي در كشتن مجني عليه ندارد

  
  قتل در حكم شبه عمد 5-2

قانون  مزبور قتل عمدي اسـت   2ماهيت عمل در تبصره . 23ا پيش بيني شده است.م.ق 295ماده  3و  2اين جرم در تبصره هاي 
يعني فاعل قصد  فعل و قصد نتيجه يعني قصد كشتن دارد ولي به گمان اينكه قتل مجني عليه مباح است وي را هدف قرار داده و بـه قتـل   

                                                 
  174آقايي نيا، حسين، پيشين، ص 22.

اين امر بر دادگـاه ثابـت شـود و بعـد اً معلـوم      در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشد و « :ا.م.ق 295ماده  2تبصره  23.
بـودن مقتـول بـه اثبـات     له خطاء شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالـدم  است قتل به منز نبودهمهدورالدم ي عليه مورد قصاص و يا نجگردد كه م

  .برساند قصاص و ديه از او ساقط است
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انون بوده و مستحق قتل نمي باشـد، در ايـن فـرض ماهيـت عمـل انجـام       مي رساند سرانجام معلوم مي شود كه مجني عليه تحت حمايت ق
در مواردي كـه  « :صاحب جواهر در اين خصوص مي فرمايد.شده عمدي محسوب وليكن از نظر مجازات در حكم شبه عمد خواهد بود

كن بعـد از انجـام عمـل معلـوم مـي      فاعل قصد فعل و قصد كشتن مجني عليه را به گمان اين كه قتل وي مباح مي باشد را داشته باشد ولي
 3ماهيت قتل مذكور در تبصـره  . شود كه منجي عليه محقوق الدم بوده، در اين صورت قتل ارتكابي ملحق به شبه عمد محسوب مي شود

قانون مزبور طبق ضوابط حقوق جزاي اسالمي خطاي محض مي شود زيرا فاعل قصد فعل و قصد ايراد صـدمه بـه منجـي عليـه را نـدارد      
وليكن از آنجايي كه به دليل تقصير جزايي، عمل او موجب سلب حيات از منجي عليه شده، لذا رفتـار وي از نظـر مسـئووليت كيفـري و     

ا به نظر مي رسد .م.ق 616با تصويب ماده . تعلق مجازات در حكم قتل شبه عمد خواهد بود و ديه را مي بايست خود قاتل پرداخت نمايد
  . ون مذكور منسوخ شده استقان 296ماده  3تبصره 

  
  ركن معنوي قتل خطاي محض  -6

  :ا و نيز ساير مواد قانوني، ركن معنوي قتل خطا محض شامل اجزاء ذيل است.م.ق 295با توجه به بند الف ماده   
  :خطا در فعل و نتيجه -الف  
ه مجني عليـه و همچنـين در نتيجـه    ن است كه مرتكب در ارتكاب عمل نسبت بآاصطالح خطاي محض به طور كلي به معناي     

 616در ماده . واقع شده خاطي است و نه فقط عمدي نسبت به مجني عليه در كار نيست بلكه تقصيري هم نسبت به او مرتكب نشده است
: سـت ا پس از تعريف قتل غير عمد كه متضمن احراز تقصير مرتكب نسبت به مجني عليه است و تعيين مجازات براي مقصر آمـده ا .م.ق
  .كه به معناي آن است كه در قتل خطاي محض موضوع تقصير مرتكب نسبت به مجني عليه منتفي است» مگر اينكه خطاي محض باشد«
  :ارادي بودن عمل -ب  
در قتل خطاي محض همانند قتل عمد و شبيه عمد، مرتكب بايد در ارتكاب عمل اراده داشته باشد و در غير اين صـورت قتـل      

  .شمول عناوين اخير خارج خواهد بود واقع شده از
  :فقدان قصد فعل -ج   

هر چند در قتل خطاي محض مرتكب بايد در انجام عمل اراده داشته باشد و حتي ممكن است عامد باشد ولي ضروري اسـت     
ت بـه منجـي عليـه دو بحـث     به عبارت ديگر عامد بودن در فعل با عامد بودن در فعل نسـب . كه نسبت به مجني عليه قصد فعل نداشته باشد

شخص ممكن است نسبت به هدفي عامد باشد ولي عمل ارتكابي به هدف ديگري اصابت نمايد كه نسبت به او قصد فعل . متفاوت است
اين وضعيت به سه شـكل قابـل تفسـير    . ، مؤيد همين نكته است»نه قصد فعل واقع شده بر او را«تصريح قانونگذار به عبارت . نداشته اشت

   :است
مانند آن تيري كه بـه قصـد   «:صورت اول مربوط به اشتباه در هدف است يعني همان مثالي كه در متن بند الف ماده آمده است

در اين مصداق تير به شكار اصابت نمي كند و در فاصله ديگـري بـه انسـاني برخـورد مـي      » .شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد
مثال، هدف اول با انساني كه به قتل رسيده است جايگاه جغرافيايي متفاوتي دارند و در واقع، مقـنن بـا ذكـر    به عبارت بهتر در اين . نمايد

  24.اين مثال مي خواهد بگويد كه اشتباه در هويت در قتل خطاي محض منتفي است

                                                                                                                                                             
هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مباالتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحـوي  «: ا. م. ق 295ماده  3تبصره  

 ».تل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بودكه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد ق

 176آقايي نيا، حسين، پيشين، ص 24.
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ف قاصـد اسـت ولـي بـه     به اين معنا كه تيرانداز در شليك به طرف هد. صورت دوم اشتباه مرتكب در انسان بودن هدف است   
فرض كنيد الف به قصد شكار حيواني به طرف آن شليك كند وگلوله دقيقاً به حيـوان اصـابت نمايـد    .  تصور او، اين هدف انسان نيست

در اين مثـال، مرتكـب   . ولي بعداً معلوم شود كه انساني بوده كه براي نزديك شدن به حيوانات، خود را به صورت حيوان درآورده است
فعل نسبت به مقتول را نداشته و هيچ اشتباهي در هويت نيز محقق نشده است كه در واقع اين مورد نيز مصداقي از متن قـانون اسـت   قصد 

  »نه قصد فعل واقع شده بر او را... «: كه مقرر مي دارد
لي بر اثر اشـتباه او  صورت سوم وضعيتي است كه طرف مرتكب انسان زنده است ولي مرتكب قصد انجام فعل بر او را ندارد و

فرض كنيد شخص الف با علم به اين كه اسلحه او خالي است به طرف دوست خود كـه در فاصـله   . دركاربرد وسيله قتل محقق مي شود
را آيا چنين قتلـي  .نزديكي قرار دارد نشانه رود و ماشه را بچكاند و اتفاقاً گلوله شليك شده و به دوستش برخورد نمايد منتهي به قتل شود

خطاي محض دانست؟  به نظر نگارنده اگر ثابت شـود كـه   » نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته« 295مي توان با استناد به بند الف ماده  
  25.ا نبوده است نمي توان قتل ارتكابي را عمد دانست.م.ق 336مرتكب مشمول هيچ يك از مصاديق تقصير مذكور در تبصره ماده 

  :جهفقدان قصد نتي -د  
جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته و نه قصد فعل واقع شـده بـر   «: ا، آمده است.م.ق 295در صدر بند الف ماده    

واژه جنايت در اين جمله همان نتيجه حاصـله اسـت كـه درخصـوص     . اين تأكيد صريح بر فقدان قصد قتل در خطاي محض است» او را
ه بديهي است كه با فقدان عمد در فعل نسبت به مجني عليه، منطقـاً نمـي تـوان مرتكـب را قاصـد در نتيجـه       البت. مورد، به معناي قتل است

اصالتاً، تبعاً، (به هر حال، قتل خطاي محض آن است كه فاعل قصد ايراد فعل به مجني عليه و قصد قتل او را به هيچ نحو از انحاء . دانست
در قتـل خطـاي   : و در ادامه بحث تأثير اشتباه در هويت در قتل خطاي محـض مـي پـردازيم    26.نداشته است) به طور جزيي يا به طور كلي

محض همان طور كه به اجمال گفته شد اشتباه در هويت موضوعاً منتفي است و اين مورد از منتفي بودن قصد فعل نسبت به مجنـي عليـه   
مانند آن كه تيري را به قصد شكاري رها كنـد و  «:وم كامالً مشخص استماده مرق 1مذكور در بند الف ماده مرقوم و نيز از مثال ذيل بند 

مـاده   2با توجه به اركان تشكيل دهنده قتل كه در مـاده  « تصريح مقنن به واژه فعل به معناي افاده حصر نيست» .به شخصي برخورد نمايد
وجه اشـتراك قتـل شـبيه     27»...از فعل مثبت يا منفي است عنوان گرديد، و اينكه مراد از فعل مذكور در همان ماده اعم) ا.م.ق295(ديات 

عمد با خطاي محض فقدان قصد نتيجه است و، وجه افتراق آنها در وجود قصد فعل نسبت به مجني عليه در اولي و فقـدان آن در دومـي   
  .تأثيري در عنوان قتل نخواهد داشتهرگاه قصد فعل نسبت به مجني عليه منتفي باشد قهراً كشنده بودن يا نبودن عمل ارتكابي نيز . است

  
 قتل به منزله خطاي محض 6-1

و تبصره  295ماده  1ا  پيش بيني شده است؛ ماهيت موضوع تبصره .م.ق 323و ماده  306و تبصره مواد  28 295ماده  1اين جرم در تبصره 
ا قتل يا جرحي است كـه توسـط شـخص    .م.ق 323ا  قتل عمدي مي باشد كه فاعل آن، طفل يا مجنون است موضوع ماده .م.ق 306ماده 

خواب يا بيهوش واقع مي شود، در موردي كه فاعل طفل يا مجنون باشد از نظر عنصررواني ماهيت عمل ارتكابي قتل عمدي است؛ زيـرا  
ن را در حكـم  بلـوغ يـا عقـل، مقـنن آ    : فاعل قصد فعل و قصد نتيجه دارد ولي به دليل فقدان شرايط و اركان مسئووليت كيفـري از قبيـل  

                                                 
  همان 25.

 106، صديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسالممرعشي، سيد محمد حسن،  26.

 26ص قتل شبيه عمد و خطاي محض، ،2قانون مجازات اسالمي در آيينه آراء ديوان عالي كشور، بازگير، يداهللا 27.

  ».جنايت هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است«: دمقرر مي دار ا.م.ق295ماده 1تبصره  28.
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در مـوردي كـه شـخص خـواب سـبب مـرگ       . قاتل را عهده دار به پرداخت ديه معرفـي نمـوده اسـت     29خطاي محض قرار داده و عاقله
ديگري شود چون فعل وي ارادي نيست لذا اصوالً از عناوين مجرمانه عمد و شبه عمد و خطاي محض خارج است، با اين وصف چـون  

جه مي باشد، لذا مقنن به منظور حمايت از مجني عليه قتل يا جرح انجام شده را در حكـم خطـاي محـض    فاعل فاقد قصد فعل و قصد نتي
در مورد ماهيت و مسئووليت پرداخت ديـه قتلـي كـه    . محسوب نموده، و عاقله  فاعل را مسئوول پرداخت خون بهاي مقتول شناخته است

  :وجود دارد از جمله عبارتند از توسط شخص خواب واقع مي شود نظريات مختلفي در بين فقهاي
  30.ديه مقتول بر عهده شخص خواب است  -الف 
  31.ديه مقتول برعهده عاقله است -ب 
  32.ديه اي به مقتول تعلق نمي گيرد زيرا مرگ از قتل غيرارادي ناشي شده است -ج
  33.ديه بر عهده بيت المال است -د

خواب، بيهوش، طفل يا مجنون را در حكم قتل خطاي محض قـرار داده  با توجه به اينكه قانونگذار قتل يا جرح توسط شخص 
است، بنابراين چنانچه شخصي در يكي از حاالت خواب، بيهوشي، صغرسن، مرتكب قتل شود عاقله وي مسئوول پرداخـت خـون بهـاي    

  .مقتول شناخته مي شود
  
  تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطاي محض 6-2

در قتل شبه عمد رفتار مرتكب اعم از آنكه مجاز يا ممنوع بوده، متوجه مجني عليه مي باشـد در صـورتي كـه در قتـل خطـاي         
عنصر رواني قتل شبه عمد به نحوي است كه قصد انجام عمل غير كشنده نسـبت بـه مجنـي    .محض عمل فاعل متوجه به مجني عليه نيست

به داليلي مختلفي از جمله به واسطه تقصير جزايي اعم از بي احتياطي، بي مباالتي، عدم رعايـت   عليه وجود دارد و ليكن صدمه وارده بنا
نظامات ومقررات دولتي، منجر به قتل مجني عليه مي شود، در صورتي كه در قتل خطاي محض، فاعل اراده آگاهانه در ايراد صـدمه بـر   

  .مجني عليه را ندارد
  
  قتل غير عمد -7

به كار رفته است ودر هر دو نيز  به تقصير مرتكـب   34 714و  616اصطالح قتل غير عمد در قانون مجازات اسالمي در دو ماده 
) 1362تعزيرات مصـوب   149ماده (، اصطالح قتل غير عمدي فقط در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي 1370تا سال . تصريح شده است

                                                 
كساني كه حين الفوت  يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه ير نسبي پدر و مادروعاقله عبارت است از بستگان ذك«: مقرر مي دارد ا.م.ق 307ماده  29.

 ».ند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهد بودث ببرمي توانند ار

 »....ه علي النائمفعال مانع من كون الدي«: 237ص، في شرح المختصر النافع ع المداركماخوانساري، سيد احمد، ج 30.

 »شبهاو قيل في مال العاقله و هو «: ،52 - 51، ص41جواهر الكالم ، جلد  سين،نجفي، محمد ح 31.

  »ديه ال عليه و ال علي العاقله، و هذا هو االقربانه ال ... «:222-223، صمباني تكمله المنهاجخويي، ابوالقاسم،  32.

  »...لمين الن دم المسلم ال يذهب هدراً و فيه أن هذا لوجه ال يتيم ايضاًن يكون الديه علي االمام في بيت المسوهو ا.... «: 223ن، صاهم 33.

در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبااليي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم « :ا.م.ق 616ماده ) الف( 34.
اين كه خطـاي  كوم خواهد شد مگر ب به حبس از يك سال تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محرعايت نظامات واقع شود مسب

 ».باشد محض
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هر گاه بر اثر بي احتياطي يا بي مباالتي يا عدم مهـارت و عـدم رعايـت    «: 295ماده   3با وضع تبصره 1370مورد استفاده بود ولي در سال 
مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا 

يت خاطي در غير حوادث رانندگي در پرداخت ديه مشـخص گرديـد و متعاقـب    مسئوول» ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود
در صورتي كه قتـل غيـر عمـد    « :براي مرتكب قتل غير عمدي عالوه بر ديه، تعزير نيز مقرر گرديد 616به موجب ماده  1375آن در سال 

ته است يا به سبب عـدم رعايـت نظامـات واقـع شـود      به واسطه بي احتياطي يا بي مباالتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداش
مسبب به حبس از يك سال تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياء دم محكوم خواهد شـد مگـر اينكـه خطـاي     

ي توان در قتل غير عمـدي  تصريح دارد نم) نقليه يا موتوري(ا كه بر ضرورت وسيله .م.ق 714هرچند، با توجه به نص ماده » .محض باشد
« :، استناد كرد ولي مقنن باز هم به موجـب تبصـره مـاده اخيـر بـر ايـن نكتـه اصـرار ورزيـده اسـت          616ناشي از تخلفات رانندگي به ماده 

بـه   714بنابراين تفاوت اصلي دو ماده اخيـر مقيـد بـودن مـاده     » .مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد
 به اعتبار وسيله خاص و بنا به مصالحي وضع شده و در خصوص جرايم ناشي از تخلفات رانندگي مي باشد،  714وسيله است يعني ماده 

  :ا.م.ق 616عنصررواني قتل غيرعمد موضوع ماده-الف
  :ء شده است عبارتند ازاقسام تقصير جزايي كه در ماده مزبور احصا  35عنصر رواني جرم مذكور تقصير يا خطايي جزايي است،

 عدم رعايت نظامات و مقررات دولتي -4 عدم مهارت  -3 بي مباالتي -2 بي احتياطي -1

هرگاه كسي مرتكب رفتار ارادي شود  بدون آن كه قصد ايراد صدمه عمدي داشته و كار او نوعاً كشنده باشد و يا قصد     
رفتارش منجر به سلب حيات مجني عليه شود عمل ارتكابي قتل غير عمدي كشتن مجني عليه را داشته باشد و در اثر خطاي كيفري 

به طور مثال پزشك متخصص بيهوشي به جاي اين كه گاز اكسيژن به بيمار وصل كند گاز . ا محسوب مي شود.م.ق 616موضوع ماده 
دن بيمار جا گذاشته و بيمار در اثر دي اكسيد كربن وصل كرده و منجر به سلب حيات بيمار شود يا پزشك وسايل جراحي را  داخل ب

گر چه پزشك قصد كشتن و يا قصد ايراد صدمه ي مجرمانه به بيمار را نداشته وليكن به دليل خطاي كيفري كه .عفونت فوت نمايد 
رعايت  و يا آن كه مهندس اصول فني ساختمان بنا را. منتهي به سلب حيات بيمار شده، مورد سرزنش قرار گرفته و مجازات مي شود

ا عبارت .م.ق 616مجازات جرم قتل غير عمدي موضوع ماده . ننموده و در نتيجه ساختمان و پل فرو ريخته و سبب مرگ انسانها شود
است از يك تا سه سال حبس تعزيري و در صورتي كه اولياء دم خون بها را مطالبه نمايد فاعل عالوه بر مجازات حبس، به پرداخت 

قتل غير عمدي موضوع ماده مزبور : استنباط مي شود» ....در صورتي كه «ا .م.ق 616با توجه به صدر ماده . ي شودخون بها نيز محكوم م
استنباط » در صورتي كه«در صورتي محقق مي شود كه يكي از مصاديق خطاي كيفري وجود داشته باشد و از مفهوم مخالف عبارت 

  .اشد، عمل وي مشمول اين ماده نمي باشدمي شود چنانچه فاعل يا مسبب فاقد خطاي كيفري ب
  :ا.م.ق 714عنصر رواني قتل غير عمد موضوع ماده  -ب

ا موكول به احراز تقصير راننده يا متصدي وسيله موتوري در يكي از مصـاديق بـي مبـاالتي،    .م.ق 714تحقق جرم قتل در ماده     
در مباحث پيشين بررسي هـاي كـافي در خصـوص تعريـف تقصـير و        36.بي احتياطي، عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي است

                                                                                                                                                             
يـا متصـدي   ) يا هوايي ياعم از وسائط نقليه زميني يا آب(يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده  هر گاه بي احتياطي يا بي مباالتي«: ا.م.ق 714اده م .ب

 ».اخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شودوسيله ي موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرد

 616همان مـاده   مذكور رواني مادهم بيان شده و عنصر.ج.ق 238رتخلفات رانندگي در ماده عمدي ناشي از غياما در حقوق كشور مصر قتل غير: حقوق تطبيقي 35.
 .وليكن به دليل تقصير جزايي منتهي به مرگ سرزنش و به مجازات محكوم مي شود گر چه فاعل قصد ايراد صدمه ندارد ا خطا يا تقصير كيفري است.م.ق
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مصاديق آن انجام شد و لزومي به تكرار نيست؛ ولي توجه به نكات ذيل درخصوص ركن معنوي جنايات ناشي از تخلفـات راننـدگي يـا    
  :تصدي ضرروي است

عمل راننده و حتي جـرم بـودن آن كـافي بـر مقصـر      صرف غيرقانوني بودن . ميان عمل خالف قانون و تقصير بايد قايل به تفصيل شد -1
تخلفات رانندگي اعم از سرقت غيرمجاز، رانندگي بدون گواهينامه و امثال آنها به طور مستقل جـرم محسـوب مـي    . دانستن راننده نيست

تكاب اين جرايم را بدون دليـل  شوند و چنانچه در اثناء ارتكاب اين جرايم تصادفي واقع شود و منتهي به قتل گردد، دادگاه نمي تواند ار
  .كافي ديگري كه  مؤيد تقصير راننده باشد، دليلي مقصر بودن قلمداد نمايد

بي احتياطي، بي مباالتي، عدم مهارت و عدم : ا به يكي از صور ذيل مي باشد.م.ق 714اين كه مصاديق خطاي كيفري راننده در ماده  -2 
ي تعيين نوع و ميزان خطاي كيفري راننده بر عهده كارشناس رسمي دادگستري است كـه  در رسيدگي هاي قضاي. رعايت نظامات دولتي

با توجه به ضوابط و مقررات و عرف اظهار نظر مي نمايد در صورتي كه مقصر به نظريه كارشناسي اعتراض داشته باشد هيأت كارشناس 
امارات و قرائن ميزان و نوع خطـاي كيفـري راننـده مقصـر را     منتخب دادگاه صحنه تصادف را بررسي و با توجه به نحوه تصادف و ساير 

  .گزارش مي نمايد دادگاه صالحه نيز بر اساس نظريه كارشناس و ساير قرائن و امارات مبادرت به صدور رأي مي نمايد
ا، .م.ق 717لغايـت   714واد مستند قانوني جنايت هاي ناشي از تقصير چنانچه با وسيله موتوري يا وسيله نقليه باشد، بر حسـب نتيجـه مـ    -3

اين قانون به مجازات حـبس از يـك سـال تـا سـه سـال و        616اما در غير اين صورت اگر منتهي به قتل شود، مرتكب به استناد ماده .است
پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياء دم محكوم مي گردد و در مواردي كه جنايت هاي غيرعمدي از شمول مـوارد فـوق خـارج باشـد،     

ارتكاب جنايت هاي عمدي، شبيه عمد و خطاي محض مقيد به وسيله نيست و چنانچه بـا  . تكب فقط به پرداخت ديه محكوم مي شودمر
  .وسيله نقليه يا وسيله موتوري واقع شود، چنين وسايلي موجب تشديد مجازات نخواهند بود

ثه مقصر نباشد و مجنـي عليـه نيـز تخلفـي نكـرده باشـد، مـورد از        چنانچه راننده يا متصدي وسيله نقليه يا وسيله موتوري در وقوع حاد -4
ا تعيين خواهد شد ولي چنانچه راننده تقصير نداشته باشد و مجنـي عليـه   .م.ق 305موارد خطاي محض است كه ديه جنايت به استناد ماده 

  .مقصر باشد ضماني در بين  نخواهد بود
عابر پياده ممنوع است اگر عبـور نمايـد و راننـده اي كـه بـا سـرعت مجـاز و        در مواردي كه عبور «:ا .م.ق 333به موجب ماده  

 مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته باشد و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت
  :يل اين ماده مي توان به نتايج زير دست يافتدر تحل» .يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست

ولي مي توان حكم آن را به همه مواردي كه مرتكـب مقصـر نباشـد    ) عابر پياده و راننده(اول، هر چند ماده ناظر بر مصداق خاصي است 
  .ولي مجني عليه تخلف كرده و تقصير او سبب حادثه باشد تسري داد

نداشتن سرعت غير مجاز يا غير مطمئنه، فقدان نقص فني مؤثر در حادثه و عـالوه  . سه شرط است دوم، بي تقصيري راننده تنها موكول به
بنـابراين داشـتن گواهينامـه شـرط     . بر هر دو شرط فوق راننده با وجود داشتن مهارت و توانايي كافي، قادر به جلوگيري از برخورد نباشد

ته باشد و اين به آن معناست كه صرف داشتن گواهينامه در صورتي كه دارنده نيست مشروط بر اين كه مهارت كافي براي كنترل را داش
 .آن فاقد مهارت باشد و به اين دليل قادر به كنترل نباشد موجبي براي رهايي او از مسئووليت نخواهد بود

                                                                                                                                                             
م پيش بيني شـده و بـراي آن مجـازات    .ج.ق 169ز تخلفات رانندگي در ماده مصر جرم قتل و ايراد صدمات بدني ناشي اموضوعه اما در حقوق  :حقوق تطبيقي 36.

عمدي ناشي از حوادث وسايل نقليه را پيش بيني نموده و مجازات آن شديدتر از مجازات مذكور جراحت غيرماده مذكور قتل غيرعمدي يا .حبس مقرر شده است 
خطـاي   يـا  راننده در ايراد صدمه و ارتكاب قتل هيچ گونه قصـد و عمـدي نـدارد بلكـه در اثـر تقصـير      . است  م.ج.ق 238قتل غيرعمدي موضوع ماده  در خصوص

 .كيفري مرتكب قتل مي شود
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حادثـه ناشـي از بـي احتيـاطي يـا بـي        چنانچـه «: سوم، اداره حقوقي قوه قضائيه در تأييد مبتني بودن مسئووليت بر تقصير اعالم داشته است
هـر چنـد    37».مباالتي راننده نباشد مسئووليتي متوجه او نخواهد بود و موضوع از مصاديق شبه عمدي و يا خطاي محض به شمار نمي آيد

ا كافي بـراي  ا منطبق است اما ذيل آن صرف فقدان تقصير ر.م.ق 305و صدر ماده  333قسمت صدر اين نظريه علي االصول با مفاد ماده 
انطبـاق كامـل    305اين قـانون و همچنـين ذيـل مـاده      333و  616و مواد  295خطاي محض نبودن عمل ارتكابي مي داند با بند الف ماده 

سرعت مطمئنه با سرعت مجاز تفاوت دارد، با اين توضيح كه ميزان سرعت مطمئنـه را راننـده وسـيله نقليـه بـا توجـه بـه اوضـاع و         . ندارد
مانند نوع وسيله نقليه كيفيت محل و زمان رانندگي و نيز مقررات راهنمايي و رانندگي انتخاب و تنظيم مي نمايـد كـه نوعـاً     احوال خاص

  38.بنابراين تخطي از سرعت مطمئنه هميشه به معناي داشتن سرعت غير مجاز نيست. همان سرعت مجاز يا كمتر از آن است
ولـي  . ست و فقدان آن موجب عدم تحقق اين ركن شده  و در نهايـت جـرم واقـع نخواهـد شـد     اراده در انجام فعل پايه ركن معنوي ا -5

 هرگاه بي احتياطي راننده منتهي به زوال اراده شود و نتيجه حاصله مانند قتل ناشي از فعل غير ارادي باشد، نمي توان مرتكـب را بـه دليـل   
بنابراين اگركسي به رغم خستگي مفرط به رانندگي ادامه دهـد و يـا بـا    . تنداشتن اراده در لحظه حادثه از مسئووليت كيفري مبري دانس

علم به اين كه مبتال به صرع است مبادرت به رانندگي كند و به خواب رود و يا دچار حمله صرعي شود و در آن وضعيت كه فاقـد اراده  
  .تياطي در رانندگي به حساب آورداست حادثه اي اتفاق افتد، مورد را بايد از مصاديق جنايت هاي ناشي از بي اح

مانع تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات  1378قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  6مرگ راننده متخلف هر چند به استناد ماده  - 6
نظر به ماده «: 28/3/1370-563به موجب رأي وحدت رويه شماره . است اما اقامه دعوي مطالبه ديه عليه ورثه راننده متوفي بال مانع است

ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به اولياي دم «كه مقرر مي دارد 24/9/1361اول قانون ديات مصوب 
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي  16او داده مي شود و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده 

چنان چه بر اثر تصادم بين دو وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفري راننده متخلف  1368ر ماه كشور مصوب تي
موقوف باشد به رسيدگي به دعواي اولياء دم يكي از راننده ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جهت كه جنبه مالي دارد در صالحيت 

اين . رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظريه صادر شده صحيح تشخيص مي شودبنابراين . دادگاه هاي حقوقي است
براي شعب  ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم  1328رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 

  39».االتباع است
  
  عنصررواني قتل در منازعه -8

ايـن جـرم هـر چنـد     . مدي و ركن معنوي آن با احراز عمد مرتكب به شركت در نزاع محقق خواهد بودمنازعه جرمي است ع
به عبارت بهتر، لزومي به اثبات اينكـه مرتكـب عـالوه بـر قصـد شـركت در       . مقيد به نتيجه است اما سوء نيت خاص مرتكب شرط نيست

مگر اين كه مرتكب جنايت مشخص باشد كـه در مـورد   . نخواهد بود نيز بوده،) قتل، نقص عضو و يا ضرب و جرح(نزاع، خواهان نتيجه 
  :در خصوص ركن معنوي اين جرم نكات ديگري نيز قابل ذكر است. انتساب جنايت عمدي به وي، احراز قصد نتيجه ضروري است

                                                 
چـاپ ششـم،ويرايش پـنجم، تنقـيح و تـدوين عباسـعلي رحيمـي اصـفهاني، تهـران،          ، رياست جمهوري، ناشر معاونت پژوهش وعه قانون مجازات اسالمي،مجم 37.
 ق.ح.ا 1/5/1379-1069/7ريه شماره ، نظ412ص
  418همان، ص 38.

 413، ص ناهم 39.
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اشخاص ديگري كـه بـدون نـزاع و بـه      بنابراين اقدام پليس، ميانجي يا. ورود ارادي و يا داوطلبانه به نزاع بدون قصد نزاع كافي نيست -1
  .انگيزه هاي ديگري مانند دستگيري، خاتمه دادن به نزاع و يا بيرون بردن فرزند خود مداخله مي كنند، منازعه محسوب نمي شود

زعـاتي  ا مؤيد آن اسـت كـه در منا  .م.ق 615خوداري مقنن از تعيين نوع قتل، نقض عضو و يا ضرب و جرح در بندهاي سه گانه ماده  -2
  .كه مرتكب جنايت معلوم نيست، طبعاً نوع جنايت از نظر ركن معنوي تأثير در محكوميت منازعين ندارد

چنانچه جنايت واقع شده قابل انتساب به يكي از منازعين باشد، عمدي يا غير عمدي بودن آن پيامدهايي را متوجه جاني خواهد كـرد   -3
  .كنندگان است تأثيري نخواهد داشتو در اتهام منازعه كه متوجه ساير شركت 

مؤثر نيست ولي اتهام ) منازعه(اگر جاني مشخص باشد اعم از اين كه جنايت ارتكابي عمدي يا غير عمدي باشد، در عنوان اتهامي او  -4
ب را كـه   فرض كنيد شخص الف در جريان منازعه با اسلحه خود، شخص. ارتكاب جنايت به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد

يكي از طرفين نزاع است به قتل برساند و يا گلوله او به علت خطا در نشانه روي به ب اصابت نكند و در فاصله دوري از محل نزاع بـه ج  
تابع ركن معنـوي در ارتكـاب قتـل    ) قتل(اتهام الف به منازعه در هر دو فرض قابل ترديد نيست ولي اتهام ديگر او. برخورد و او را بكشد

  .اهد بودخو
به اجراي مقررات قصاص يا ديه ناظر به مواردي است كه مرتكب جنايت يكي از منازعين بوده، شناسايي  615ماده  2تصريح تبصره  –5

شده و صدمه وارده عمدي و قابل قصاص است و يا از مصاديق جنايت شبيه عمد، خطاي محض بوده يا هـر چنـد جنايـت عمـدي بـوده      
باشد كه در اين صورت، مرتكب حسب مورد به دو مجازات قصاص يا ديه از يك سو و تعزير از سوي ديگـر   ولي قصاص امكان نداشته

ا باشـد كـه در ايـن    .م.ق 616با اين حال و به رغم سكوت مقنن، جنايت ارتكـابي ممكـن اسـت قتـل موضـوع مـاده       . محكوم خواهد شد
را دارد ولـي بـر اثـر بـي     ) ب(ين منازعه قصد زدن چوب بـه سـر  فرض كنيد الف در ح. صورت اين مجازات جانشين قصاص خواهد شد

و قتل غير  615در اين صورت الف متهم به منازعه موضوع ماده . احتياطي، چوب به ج كه دوست اوست اصابت و به مرگش منتهي شود
  .خواهد بود 616عمدي موضوع ماده 

. زعين با عنـوان منازعـه منتهـي بـه جنايـت عمـدي محـل ترديـد اسـت         در منازعه چنانچه مرتكب جنايت معلوم نباشد، متهم كردن منا -6
حساسيت عضو يا كشنده بودن وسيله ارتكاب نمي تواند قهراً جنايت ارتكـابي در ايـن خصـوص را جنايـت عمـدي قلمـداد نمايـد مگـر         

  .   داليل متقن ديگري مؤيد چنين ادعايي باشد
معلوم نباشد منتفي است مگر اينكه جنايت ارتكابي عمـدي و قابـل انتسـاب بـه     عنوان شريك در جرم منازعه در صورتي كه مرتكب  -7

ا به عنوان شركاء در جنايـت  .م.ق 615ماده  2بيش از يك نفر از آنها باشد كه در اين صورت به هر تعداد كه باشند مشمول حكم تبصره 
  .و يكي از بندهاي سه گانه ماده بر حسب مورد خواهد بود
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  نتيجه 
 1375و  1370اسالمي مصـوب سـالهاي   .م.انواع قتل بر  مبناي عنصر رواني در حقوق ايران با تحقيق و بررسي در مندرجات ق

قتل در -4قتل خطاي محض  -3قتل شبه عمدي -2قتل عمدي  -1:مالحظه مي شود كه عناوين قتل هاي مجرمانه ذيل نام برده شده است
قتل در اثناي منازعه، جرم قتل در اثنـاي منازعـه داراي عنـوان مجرمانـه     -7منزله خطاي محض  قتل به-6قتل غير عمد  -5حكم شبه عمد 

مستقل و ويژگي هاي خاصي مي باشد كه جداگانه بحث شده است؛ وليكن ساير قتل هاي مذكور از نظـر عنصـررواني مشـمول يكـي از     
؛ بنابراين با توجه مطالب مـذكور اسـتنباط مـي    )خطاي محضشبه عمد يا (قتل غير عمدي -قتل عمدي ب -الف:دو عنوان زير مي باشند

شود جرم قتل در حقوق ايران، بر مبناي عنصر رواني به قتل عمدي و غير عمدي تقسيم شده و قتل عمدي در نظـام تقنينـي داراي مـوارد    
امـا انـواع   . قصد مجرمانه فاعـل مـي باشـد    متفاوتي بوده و بكار بردن وسيله كشنده در ايراد صدمه، جانشين قصد مجرمانه و يا اماره اي از

كـه حسـب مـورد مقـررات قـانون مجـازات مجـازات        ( قتل بر اساس عنصررواني جرم و اجزاي سازنده آن در حقوق جزاي كشور مصر
 هماننـد حقـوق ايـران بـه قتـل عمـدي و قتـل غيـر        ) نيز مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است 1375و 1370اسالمي ايران مصوب سالهاي 

عمدي تقسيم شده است وليكن اقسام قتل عمدي در نظام تقنيني حقوق مصر با حقوق ايران تفاوت دارد، به نحوي كه جرم قتـل عمـدي   
در حقوق مصر به قتل عمدي توأم با سبق تصميم و قتل عمدي ساده تقسيم شده است، بنابراين استنباط مي شود جرم قتل در حقوق مصر 

عمدي و قتل غيرعمدي تقسيم مي شود وليكن اقسام قتل عمدي در نظام تقنيني حقوق مصـر بـا حقـوق ايـران      همانند حقوق ايران به قتل
  .تفاوت دارد
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