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چكيده
اتّخاذ مبنای فقهي مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنايات
علیه او ،هم از جهت رعايت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومي بسیار با اهمیت
مي باشد .رويكرد حاكم بر سیاست كیفری ايران به ويژه پس از الزم االجرا شدن قانون مجازات
اسالمي مصوّب  ،3331نسبت به گذشته تغییرات مهّمي به خود ديده است .تبیین مصاديق مهدورالدّم و
تعیین ضمانت اجرای كیفری در قبال قتل مهدور الدّم ،از اقدامات مهمّ قانونگذار در قانون مجازات
جديد بوده است .اقداماتي كه به تدريج زمینه حمايت و صیانت بیشتر از اصل قضايي بودن مجازات ها
و نیز نظم و امنیّت عمومي را فراهم مي آورد .در اين مقاله سعي شده است تا ضمن بررسي تحوّالت
صورت گرفته در سیاست كیفری ايران ،اين مهمّ تبیین شود كه هنوز تا تحقّق سیاست كیفریِ سنجیده
و كامل ،فاصله زيادی وجود دارد .از اينرو ،عالوه بر اين كه نارسايي های موجود در قانون مجازات
اسالمي جديد در زمینه قتل مهدورالدّم مورد بررسي قرار گرفته ،راهكار های اصالحي نیز در اين
ارتباط معرفي مي گردد؛ راهكار هايي كه مركز ثقل خود را از يك سو ،بر ضرورت پذيرش تغییر در
مبنای فقهي مقنّن؛ و از سوی ديگر ،حراست كامل از اصل قضايي بودن مجازات ها قرار داده است.
كليدواژه :مهدورالدّم ،سیاست كیفری ،نظم عمومي ،اصل قضايي بودن مجازات ها ،قانون
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 -0مقدّمه
نظم عمومي در همه فرهنگ ها و تمدّن ها كم و بیش مورد توجه بوده است .به
نظرمي رسد در تمدّن مغرب زمین ،سابقه نظم عمومي مولود انقالب كبیر فرانسه بوده،
هرچند كه روح كلّي آن در حقوق قديم رم وجود داشته است .زيرا به رغم آن كه
واژه نظم عمومي به صراحت ذكر نگرديده ،اما تعبیر «اخالق حسنه» ،همان نقش نظم
عمومي را در آن زمان ايفا مي كرده است (الماسي .)383 :3335 ،در اين مقوله ،نظم
عمومي داخلي برای نخستین بار در ماده  3قانون اصول محاكمات حقوقي مصوّب
 3313ق مطرح گرديد كه بر اساس آن ،قرارداد های خصوصي مغاير با نظم عمومي را
فاقد اعتبار دانسته بود.
در میان حقوقدانان نیز اگرچه تعاريف متعددی از نظم عمومي ارائه گرديده ،لیكن
برای تشخیص مصاديق نظم عمومي ضابطه دقیقي معرفي نشده است .با اين وجود،
نقطه مشترك مذكور در اين تعاريف ،ارتباط نظم عمومي با منافع و مصالح عمومي
جامعه مي باشد و از اينرو برخي از حقوقدانان ،منافع عمومي را ضابطه تعیین قواعد
امری دانسته و قوانیني را كه به منظور حفظ منافع جمعي افراد يك جامعه وضع مي
شوند ،قوانین دارای جنبه عمومي مي نامند (كاتوزيان33/3 :3333 ،؛ نیز ر.ك:
مجیدی.)333 :3330 ،
عالوه بر اين ،حقوقدانان در تقسیم بندی نظم عمومي به دو گروه نظم عمومي
سیاسي و نظم عمومي اقتصادی اشاره نموده اند و قواعد نظم عمومي سیاسي را شامل
قواعدی دانسته اند كه مانع از ورود صدمه و آسیب از سوی شهروندان به اركان و نهاد
های اساسي جامعه مي گردد و نیز قواعد نظم عمومي اقتصادی را شامل قواعدی
دانسته اند كه دولت ها با تكیه بر آنها توزيع عادالنه ثروت را در اجتماع مديريت و
رهبری ميكنند (صفايي.)53/1 :3381 ،
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دقّت و تأمل در تعاريف فوق ،نشانگر آن است كه در راستای حفظ و حمايت از
نظم عمومي ،عالوه بر لزوم رعايت آن قواعد از سوی شهروندان و پرهیز از نقض آن
قواعد و دستورات ،توجه به وظیفه مهمّ قانونگذار كه همانا ايجاد قواعد و مقررات
جامع و مانع جهت پرهیز از هرج و مرج و بي نظمي بوده ،بسیار با اهمیت ارزيابي مي
گردد .در واقع ،اگر مقنّن به جهت عدم درك صحیح از نظم عمومي و يا عدم
حراست كافي از آن ،اقدام به تدوين برخي از مقرراتي نمايد كه خود جرم زا بوده و
يا زمینه بر هم خوردن نظم عمومي را فراهم آورد؛ به مانند همان شهرونداني خواهد
بود كه به نقض قواعد حاوی نظم عمومي پرداخته است.
از طرف ديگر ،در قبال اكثر موضوعات حقوق كیفری ،اتّفاق نظر جامع و كاملي
در بین فقهای امامیه وجود ندارد .با توجه به ارتباط نزديك موضوعات حقوق كیفری
با مقوله نظم و امنیت عمومي جامعه ،انتخاب و گزينش هر كدام از ديدگاه های فقهي
مي تواند در تأمین يا عدم تأمین امنیّت عمومي شهروندان تأثیرات مهمّ و بسزايي داشته
باشد .نوع نگرش به موضوع مهدورالدّم و اتّخاذ سیاست كیفری سنجیده و منطقي در
قبال آن ،در زمره موضوعات مهمّي مي باشد كه ارتباط نزديكي با مسأله نظم و امنیت
عمومي و نیز رعايت اصل قضايي بودن مجازات ها دارد .در واقع ،بسته به گزينش و
انتخاب هر كدام از مباني فقهي ،مي توان نتايج و آثار مربوط به آن را در جامعه انتظار
داشت .سیاست كیفری ايران در ادوار قانونگذاری پس از پیروزی انقالب اسالمي در
اين زمینه ،تبعیّ ت از رويكرد مشهور فقهای امامیه بوده است .رويكردی كه پذيرش آن
از سوی مقنّن ،تبعات و نتايجي را به همراه داشته و تا حدودی در مقرّرات قانون
مجازات اسالمي مصوّب  3331مورد تعديل و اصالح واقع شده است.
بنابر مطالب فوق ،تحلیل و تبیین ويژگي های ناظر بر سیاست كیفری ايران در
دوران قبل و پس از الزم االجرا شدن قانون مجازات جديد در اين زمینه ،بسیار مهمّ
مي باشد .عالوه بر تبیین ويژگي ها ،ارائه انتقادات و تبیین نارسايي ها نیز مي تواند به
تدريج زمینه رشد و بالندگي مقرّرات را در آينده فراهم نمايد.
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با توجه به مطالب فوق الذّكر ،ابتدا مفهوم مهدورالدّم و رويكرد های فقهي ناظر بر
آن مورد توجه قرار گرفته و سپس به نارسايي های ناظر بر سیاست كیفری ايران در
دوران قانون مجازات اسالمي پیشین و جديد پرداخته شده است .ضرورت های تقنیني،
آخرين قسمت اين مقاله خواهد بود كه مي تواند چشم انداز های آينده را در اين زمینه
ترسیم نمايد.

 -3مفهوم مهدورالدّم و رويكرد هاي فقهي ناظر بر آن
پیش از ورود به مباحث اصلي مقاله ،در اين قسمت سعي بر آن شده تا به واكاوی
مفهوم لغوی و اصطالحي مهدورالدّم و نیز رويكرد های فقهي موجود در زمینه
ارتكاب جنايت علیه فرد مهدورالدّم پرداخته شود.
 -3-0مفهوم مهدورالدّم
مهدورالدّم از ريشه «هدر» به معنای باطل شدن و ضايع گرديدن و نیز به معنای
«خون» ذكر شده است (عمید .)3335 :3353 ،در مفهوم اصطالحي آن با تكیه بر
مفهوم لغوی آن به شخصي اطالق مي شود كه بر مبنای شرعي و به خاطر اعمالي كه از
سوی خود فرد رخ داده ،ريختن خونش مباح شناخته شده است و از اينرو ،قاتل وی
شايسته مجازات اصلي قتل عمدی اعمّ از قصاص و ديه نمي باشد (ايماني:3381 ،
.)033
در برخي فرهنگ های حقوقي ،مهدورالدّم به كسي اطالق گرديده كه قتل وی به
حكم شرع جايز بوده و از اينرو ،قانونگذار حمايت كیفری از اين فرد نكرده است
(مسجد سرائي.)358 :3333 ،
گاهي برای شناخت يك مفهوم مي توان ازطريق مفهوم مقابل و متضادّ آن ،به
معنای دقیق تری از آن واژه دست يافت .اصطالح «محقون الدّم» همان مفهومي است
كه در معنای مقابل و متضادّ اصطالح مهدورالدّم به كار مي رود .محقون الدّم از ريشه
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«حقن» و در لغت به معنای باز داشتن ،حفظ كردن بوده و محقون الدّم به معنای
رهانیده شده از قتل مي باشد (بعلبكي.)308 :3331 ،
در معنای اصطالحي نیز محقون الدّم به شخصي اطالق مي گردد كه شايستگي
حیات و زندگي در اين دنیا را دارد و از اينرو قانونگذار از وی در مقابل ساير
شهروندان حمايت كیفری الزم را به عمل مي آورد و بر همین مبنا است كه قاتلِ چنین
شخصي ،شرعاً مستحقّ مجازات قصاص يا ديه شناخته مي شود .در واقع ،اصل بر اين
است كه هر مقتولي محقون الدّم بوده ،مگر آن كه خالف آن يعني مهدورالدّم بودن
وی طبق موازين در دادگاه ثابت شود (ايماني.)053 :3381 ،
فقهای امامیه به هنگام تبیین شرايط قتل عمدی مستوجب قصاص ،نیز به ضرورت
شرط محقون الدّم مقتول پرداخته اند .تعبیر «و هو إزهاق النفس المعصومه المكافِئه
عمداً و عدواناً» به معنای آن كه قتل عمد مستوجب قصاص به خارج كردن نفس
محترم به صورت عمد و عدواني از بدن كسي اطالق ميگردد ،در بیشتر كتب فقهي
ذكر گرديده است (نجفي15/01 :3385 ،؛ خوئي .)15/1 :3015 ،مقصود از اخراج
نفس ،سلب حیات و آن چه از قید «عصمت» و يا «محترم بودن» خون ذكر گرديده،
همانا محقون الدّم بودن جان مقتول موردنظر فقها بوده است (محقّق حلّي:3055 ،
.)338/0
 -3-3رويكرد هاي فقهي در قبال قتل مهدورالدّم
در اين قسمت سعي مي شود تا رويكرد های فقهای امامیه ناظر بر قتل مهدور الدّم
مورد بررسي و تحلیل قرار گیرد .با توجه به اين كه پیرامون اين موضوع ،استنباط
واحدی در نزد فقهای امامیه وجود ندارد ،دو رويكرد مشهور و غیر مشهور در اين
زمینه به وجود آمده است كه به ترتیب زير مورد تحلیل قرار مي گیرد.
 -3-3-0رويكرد مشهور فقهاي اماميّه
مهم ّترين نكته در مفهوم اين اصطالح ،ارائه پاسخ به اين پرسش است كه مجاز
بودن قتل يك شخص ،نسبت به چه كسي مراد و مقصود است؟ به عبارت ديگر ،آيا
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مهدورالدّم بودن مقتول به اين معناست كه همه انسان های عادی و شهروندان يك
جامعه مي توانند و حقّ دارند وی را به قتل برسانند و يا اين كه تنها حاكم و دستگاه
عدالت كیفری مي تواند فرد مهدورالدّم را محاكمه و مجازات نمايد؟
پاسخ های يكسان و مشابهي از سوی فقهای امامیه نسبت به پرسش های فوق داده
نشده است .مشهور فقهای امامیه بر اين اعتقادند كه ارتكاب جرائم دارای كیفر اعدام
از سوی فردی از افراد جامعه ،وی را در وضعیّت مهدورالدّم قرار مي دهد و پس از آن
كه چنین فردی دارای اين ويژگي شد ،همه شهروندان جامعه مجازند وی را به قتل
برسانند و در صورت اثبات مهدورالدّم بودن وی به خاطر ارتكاب چنین قتلي شايسته
كیفر مجازات قتل عمدی نخواهند بود (نجفي31/01 :3385 ،؛ طباطبائي:3050 ،
 .)511/1بر همین مبناست كه يكي از شرايط قتل عمدی مستوجب قصاص از منظر
فقهای امامیه همانا محقون الدّم بودن مقتول دانسته شده كه در صورت اثبات
مهدورالدّم بودن مقتول ،قصاص و ديه منتفي خواهد شد (شهید ثاني.)333/35 :3033 ،
مقصود و مراد مشهور فقهای امامیه در اين زمینه چنان كه ذكر گرديد ،مهدورالدّم
بودن نسبت به تمامي شهروندان جامعه است .البته در اين زمینه ،مشهور فقهای امامیه
قائل به دو گونه مهدورالدّم مي باشند :نخست ،مهدورالدّم مطلق؛ كه تمامي افراد مي
توانند چنین مهدورالدّمي را به قتل برسانند مانند مرتكبین جرائم زنای به عنف ،محاربه،
سابّ النبيّ (ص)؛ و دوم ،مهدورالدّم نسبي كه تنها نسبت به پاره ای از افراد جامعه
مهدورالدّم مي باشند ،مانند قاتل كه تنها نسبت به اولیاء دمّ مهدورالدّم مي باشد و در
صورتي كه كسي غیر از وليّ دم مقتول ،قاتل را به قتل برساند ،خود در معرض كیفر
قصاص قرار مي گیرد (نجفي.)333/01 :3385 ،
مشهور فقهای امامیه در ارتباط با ديدگاه خود مبني بر جواز قتل مهدورالدّم از
سوی تمامي شهروندان جامعه ،به ادله نقلي متعدّدی استناد نموده اند .از جمله آياتي
كه مشهور فقهای امامیه در اين زمینه بدان استناد نموده اند ،آيه  33سوره مباركه اسراء
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مي باشد كه مي فرمايد« :وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا :هر كس از روی ستم
و ظلم كشته شود برای وليّ او قدرت و سلطنت بر قصاص قرار دادهايم» .بنابراين ،طبق
تصريح اين آيه ،وليّ دم مقتول كه خود يكي از شهروندان جامعه مي باشد ،مي تواند
قصاص را اختیار نمايد و آن را به مرحله اجرا درآورد (طوسي ،بي تا83/3 :؛ خمیني،
 .)535/1 :3333البته در اين میان ،فقهايي وجود دارند كه مقرّر نموده اند در اين زمینه
بهتر است از حاكم اذن گرفته شود ،لیكن اگر اذن نگرفته باشند نیز شايسته كیفر قتل
عمدی نخواهند بود (هاشمي شاهرودی15 :3338 ،؛ نجفي.)183/01 :3385 ،
عالوه بر اين ،مشهور فقهای امامیه به ادلّه روايي نیز در اين زمینه استناد نموده ،و
جواز قتل مهدورالدّم از سوی شهروندان جامعه را از آنها استنباط كرده اند .قتل زوجه
و فرد زناكار اجنبي در حال زنا از سوی شوهر ،در زمره اين موارد مي باشد .بر اساس
فتوای مشهور فقهای امامیه ،در صورت اثبات شرايط مقرر (موضوع ماده  335ق.م.ا)
شوهر مجازاتي نخواهد داشت (خمیني .)55/1 :3333 ،از جمله اين روايات ،خبر سعید
بن مسیّب بر اساس روايت شیخ طوسي است كه مطابق آن ،معاويه نامه ای به ابوموسي
اشعری نوشته كه ابن ابي جسرين مردی را با همسرش در حال زنا مشاهده نموده و او
را به قتل رسانیده است؛ اكنون مرتكب دارای چه مجازاتي است؟ معاويه از وی مي
خواهد حكم اين مسأله را از علي (ع) بپرسد كه ابوموسي اشعری مي نويسد من علي
(ع) را مالقات كردم و از او پرسیدم و ايشان مقرّر فرمودند كه اگر چهار شاهد بتواند
برای زنای همسرش بیاورد مسؤولیّتي ندارد و در غیر اين صورت ،تاوان آن را بايد
بپردازد (حرّ عاملي .)83/33 :3333 ،روايت ديگری كه مشهور فقها بدان استناد كرده
اند صحیحه هشام بن سالم از امام صادق (ع) مي باشد درباره فردی كه به پیامبر دشنام
مي دهد و حضرت فرمودند هر كس كه زودتر ناسزا را مي شنود واجب است كه او را
به قتل برساند قبل از اين كه از حاكم اذن بگیرد (همان .)88/33:
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 -3-3-3رويكرد غير مشهور
در مقابل ديدگاه مشهور ،ديدگاه غیر مشهوری قرار دارد كه شخص مهدور الدّم را
تنها نسبت به حاكم و دستگاه عدالت كیفری جايز القتل مي داند و به ساير شهروندان،
اجازه قتل مهدورالدّم را به غیر سابّ النبي (ص) نمي دهد (خوئي .)153/1 :3015 ،از
جمله فقهای معاصر كه دارای چنین فتوايي هستند آيه اهلل خوئي (ره) مي باشند كه
صراحتاً كیفر قصاص را برای افرادی كه بدون اجازه حاكم ،افراد مهدورالدّم را به قتل
رسانیده اند تعیین مي كند و در غیر از مورد سابّ النبي (ص) ،افراد مهدور الدّم را تنها
نسبت به حاكم و امام جايز القتل قلمداد مي كند (همان.)158/1 :
برخي از نويسندگان با تكیه بر مبحث شرايط اجرا كننده حدود الهي در تالش بوده
اند تا مدّعای خود مبني بر عدم جواز اجرای مجازات ها توسّط افراد عادی شهروندان
را اثبات نمايند .در اين زمینه ،برخي به روايت حفص بن غیاث استناد نموده اند كه از
امام صادق (ع) پرسیده اند چه كسي حدود الهي را اقامه مي كند؟ امام (ع) در پاسخ
فرموده اند كه حدود را كسي اجرا مي كند كه حكم و قضاوت به او سپرده و واگذار
شده باشد (بای.)333 :3333 ،
همچنین از شیخ مفید و علّامه نقل شده است كه در ارتباط با كشتن سابّ النبيّ كه
يكي از مصاديق مهدورالدّم است بر اين اعتقاد بوده اند كه كشتن چنین شخصي بدون
اذن امام و محاكمه مجاز نبوده و برای ديدگاه خود به روايتي كه عمّار سجستاني نقل
كرده ،استناد نموده اند .روايت بیان مي دارد :ابوعبداهلل بن نجاشي ،خدمت امام صادق
(ع) عرض كرد كه من  33نفر از خوارج را كه از امیر المؤمنین بیزاری مي جستند،
كشته ام .امام فرمود :اگر به امر امام كشته بودی بر تو چیزی نبود ،ولي از امام جلو
افتادی و برای اين كه بدون اذن امام اقدام كردی ،بايد  33گوسفند را در منا ذبح كرده
و گوشت آنها را صدقه بدهي ،و ديگر بر تو چیزی نیست (نجفي.)305/01 :3385 ،
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عالوه بر داليل ذكر شده ،مي توان بنا بر قواعدی از جمله قاعده احتیاط در دماء،
نظر مشهور را به نقد كشید .بر اساس اين قاعده ،مقتضای اصل اوّلي آن است كه جان
همه آدمیان دارای حرمت و احترام مي باشد .در شرايطي نیز كه فردی ،مهدور الدّم
تلقّي شده ،و در نتیجه قتل او مباح مي شود ،بنا بر قاعده ذكر شده ،اصل بر احتیاط در
دماء مي باشد .بنابراين ،با توجه به اين كه شرايطي كه سبب مهدورالدّم شدن شخص
مي شود ،معیّن است ،اين شرايط بايد توسط قاضي واجد الشرايط در جريان يك
محاكمه عادالنه احراز شود .افراد عادی نمي توانند كسي را مهدورالدّم تشخیص داده
و وی را به قتل برسانند .پذيرفتن اين كه افراد بتوانند يا وظیفه داشته باشند تا ديگری را
مهدورالدّم تشخیص داده و وی را به قتل برسانند ،نه تنها به معنای نفي همه ادله
استواری است كه دخالت قاضي واجد الشرايط و منصوب از طرف حاكمیّت را در
حكم به مجازات و اجرای آن ضروری مي شمارد ،بلكه به معنای سازگاری اسالم با
هرج و مرج و بي اهمیّتي به حركت جان آدمیان مي باشد ،زيرا از لوازم آشكار چنین
رويكردی ،پیدايش فضای نا امني است كه هدف آموزه های اسالمي نمي باشد
(نوبهار.)35 :3383 ،

 -3نارسايي هاي سياست كيفري ايران در قبال قتل مهدورالدّم
 -3-0قبل از قانون مجازات اسالمي جديد
تبیین نارسايي ها و ايرادات سیاست كیفری ايران در زمینه قتل مهدورالدّم ،در
دوران پیش از الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمي مصوّب  3331به ترتیب ذيل
مي باشد .برخي از اين نارسايي ها حتي پس از تصويب قانون مجازات اسالمي جديد
نیز پابرجا ماند كه در ادامه به آن اشاره مي شود:
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الف :خدشه به اصل قضايي بودن ،برائت و قانون مندي جرائم و
مجازات ها
اصل  33قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران به صراحت ،حكم به مجازات و
اجرای آن را تنها در انحصار دادگاه قانوني دانسته بود لیكن قانون مجازات اسالمي
پیشین بدون توجه به لزوم رعايت اصل فوق الذكر ،اقدام به وضع مواد قانوني نمود كه
نتیجه آن خدشه به نظم عمومي جامعه بود .قانون مجازات اسالمي پیشین به تبعیّت از
مشهور فقهای امامیه در مواد قانوني به مانند تبصره  1ماده  135به تمامي شهروندان
اجازه مي داد تا افراد مهدورالدّم را به قتل برسانند و در صورت اثبات مهدورالدّم به
طور كلّي از كیفر ،معاف ،و در صورت اشتباه در تشخیص نیز در صورت اثبات اعتقاد
خود بر مهدورالدّم بودن مقتول ،از كیفر قصاص رهايي يابند ،در واقع رضايت خود را
به پذيرش خدشه به اصل انحصار اجرای مجازات توسط دادگستری بدين طريق اعالم
نموده بود.
وجود چنین مضامیني در متون قانون يك كشور مي تواند تداعيگر اين مفهوم
باشد كه فقه اسالمي به نظم و امنیّت عمومي شهروندان بهای كافي نداده و افراد عادی
مي توانند به صِرف اعتقاد به مهدورالدّم بودن كسي ،اقدام به قتل وی نمايند و در هر
صورت (اثبات يا عدم اثبات مهدورالدّم بودن) ،از كیفر اصلي قتل عمدی (قصاص)
رهايي يابند (نوبهار.)33 :3331 ،
در ارتباط با اصل قضايي بودن مجازات ها و در حیطه ادبیّات حقوق كیفری بايد به
اين نكته توجّه داشت كه اين اصطالح ،دارای دو معنای مجزّا ميباشد :در معنای
نخست ،به معنای ضرورت مداخله مقام صالحیّت دار همراه با اختیار مناسب برای
تعیین مجازات در راستای اصل فردی كردن كیفر مي باشد .در معنای دوم خود به اين
معناست كه تنها مقام صالحیّت دار قضايي است كه مي تواند به مجازات و اجرای آن
حكم نمايد .در واقع ،اصل ياد شده به معنای دوم خود به هیچ وجه اجازه نمي دهد تا
عدّه ای خودسر و فاقد صالحیّت قضايي به اعمال مجازات نسبت به ساير افراد جامعه
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اقدام نمايند .اصل قضايي بودن مجازات ها در معنای اخیر خود ارتباط نزديك و
مهمّي با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها نیز پیدا مي كند .زيرا اگر افراد فاقد
صالحیّت قضايي بتوانند مجازات های قانوني را در مورد كساني كه به تشخیص خود
مجرم مي دانند ،اجرا نمايند ،عالوه بر ايجاد نابساماني های مختلف در جامعه ،هیچ
تضمیني برای رعايت اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها وجود نخواهد داشت.
عالوه بر اين ،اصل قضايي بودن مجازات ها ارتباط نزديكي با اصل برائت دارد و
خدشه به اصل قضايي بودن مجازات ها به معنای خدشه به اصل برائت نیز خواهد بود،
چراكه اقدام به مجازات افراد بدون محاكمه آنان به معنای نقض آشكار اصل برائت نیز
مي باشد (نوبهار.)13 :3383 ،
ب :ايراد لطمه به نظم عمومي
نظم عمومي در مفهوم حقوقي آن به مجموع تأسیسات و قواعدی كه در يك
كشور به منظور حفظ نظم و جريان خدمات عمومي در روابط مردم برقرار شده،
اطالق مي گردد كه افراد جامعه اصوالً نمي توانند آنها را با توافق و تراضي نقض
نمايند (الماسي .)383 :3335 ،در جامعه اسالمي ،دولت موظّف به حفظ نظم و امنیّت
جامعه مي باشد .ايجاد امنیّت و آرامش جامعه تنها با توسّل به شیوه های كیفری پس از
وقوع جرم محقّق نمي شود بلكه دولت وظیفه دارد تا با راهكار های مختلف در زمان
قبل از وقوع بزه ،وارد عمل شده و از ارتكاب آن پیشگیری نمايد .حكومت قانون بر
جامعه نتايجي به بار مي آورد كه مهمّ ترين آنها برقراری نظم و امنیّت عمومي خواهد
بود.
واگذاری حقّ صدور حكم جزايي و اجرای مجازات به همه شهروندان ،عالوه بر
آن كه امنیّت افراد در جامعه را سلب مي كند ،مي تواند زمینه هرج و مرج و بي نظمي
در سطح اجتماع را نیز فراهم آورد .اين در حالي بود كه برخي از مقرّرات قانون
مجازات اسالمي پیشین به صراحت ،اجرای مجازات كیفر را در اختیار شهروندان
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جامعه قرار مي داد كه تبصره  1ماده  135و نیز ماده  113قانون مجازات اسالمي پیشین
در اين زمره مي باشد.
 -3-3پس از تصويب قانون مجازات اسالمي جديد
پس از تصويب قانون مجازات اسالمي مصوّب  ،3331اقدامات نوآورانه و سنجیده
ای در سیاست كیفری ايران در زمینه قتل مهدورالدّم ايجاد شد ،لیكن برخي از نارسايي
های گذشته همچنان در قانون مجازات اسالمي جديد نیز مشاهده مي شود .ابتدا
اقدامات سنجیده و رو به جلوی مقنّن ،تشريح و سپس نارسايي های مربوطه نیز معرفي
مي شود.

 -3مشخّصات سياست كيفري ايران در قانون مجازات جديد
توجه به مقرّرات قانون مجازات اسالمي مصوبب  ،3331نشانگر توجه مقنّن به
نارسايي ها و ايراداتي است كه در قوانین پیشین موجود بوده است .مهم ترين اقدام
سنجیده مقنّن در اين زمینه ،تعیین ضمانت اجرای كیفری برای قتل مهدورالدّم و نیز
تبیین مفهوم و مصاديق مهدورالدّم بوده است كه به ترتیب در ادامه به آنها اشاره مي
گردد.
 -3-0تعيين ضمانت اجراي كيفري در قبال قتل مهدورالدّم
جرم انگاری قتل مهدورالدّم برای نخستین بار پس از پیروزی انقالب اسالمي در
قانون مجازات اسالمي مصوّب  3331پیش بیني شد .در واقع ،قانونگذار ضمن درك
واقع بینانه از اهمیّت نظم و امنیّت عمومي جامعه ،تمايل به رويكردی پیدا كرد كه مي
تواند زمینه ساز تأمین بهتر نظم عمومي در جامعه باشد .قانونگذار ذيل ماده  351ق.م.ا
جديد برای قتل مهدورالدّم اقدام به تعیین ضمانت اجرای كیفری نمود .با توجه به آن
كه صدور مجوّز قتل برای افراد مرتكب جرائم حدّی مستوجب سلب حیات يا قطع
عضو ،ميتواند موجب بي نظمي و يا سوء استفاده برخي افراد شود ،تبصره يك ماده
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 351مقرّر نمود كه اقدام در مورد بند های (الف ،ب و پ) بدون اجازه دادگاه ،جرم
است و مرتكب به تعزير مقرّر در كتاب پنجم مقررات محكوم مي شود.
عالوه بر مورد فوق ،قانونگذار با وضع ماده  ،353نسبت به كساني كه در تشخیص
مهدورالدّم دچار اشتباه شوند نیز ضمانت اجرای كیفری تعیین نموده است .در واقع،
قانونگذار وضعیّتي را پیش بیني كرده كه بر اساس آن ثابت شود جنايت عمدی بر
اساس اشتباه مرتكب بوده و مجنيٌ علیه ،مستحقّ جنايت نبوده است (میر محمد
صادقي.)35 :3333 ،
در هر حال ،قانونگذار كه طيّ سال های پیش ،از تعیین ضمانت اجرای كیفری در
ارتباط با قتل مهدورالدّم خودداری كرده بود ،در قانون مجازات اسالمي جديد و در
راستای حمايت از نظم و امنیّ ت عمومي جامعه ،ضمانت اجرای كیفری در اين زمینه
تعیین كرده است .عالوه براين ،نقطه قوّت و برتری ماده  353قانون مجازات جديد
نسبت به تبصره  1ماده  135قانون مجازات پیشین آن است كه علیرغم پذيرش اشتباه
مرتكب و معافیّ ت وی از كیفر قصاص ،او را محكوم به مجازات تعزيری نموده و به
تعیین ديه اكتفا ننموده است .در واقع ،مقنّن ضمن آن كه چنین مرتكبي را شايسته كیفر
اصل قتل عمدی (قصاص) ندانسته ،لیكن عدم رضايت خود را از اين اقدام مرتكبین
اعالم كرده است.
 -3-3تعيين مصاديق مهدورالدّم
ارائه تعاريف جامع و مانع از اصطالحات ضروری و مورد نیاز حقوقي از سوی
قانونگذار از آن جهت كه مي تواند زمینه انتقال راحت تر مقاصد قانونگذار را فراهم
نمايد ،از محاسن و امتیازات قانونگذاری محسوب مي گردد .از جمله اقدامات سنجیده
قانونگذار در قانون مجازات اسالمي مصوّب  ،3331اقدام به ارائه تعريف از برخي
اصطالحات و نهاد های حقوقي بوده كه از مهمّ ترين آنها تبیین مصاديق مهدورالدّم در
قالب پنج بند مجزّا در ماده  351ق.م.ا جديد مي باشد .اقدامي كه با توجه به معافیّت
مرتكب از كیفر قصاص در قتل عمدی در صورت اشتباه اعتقاد به مهدورالدّم و خارج
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ساختن آن از قتل عمدی به شبه عمدی ،بسیار حائز اهمیّت مي باشد (زراعت:3333 ،
 .)383مطابق ماده  ، 351پنج دسته از اشخاص ،مهدورالدّم محسوب شده اند و مرتكب
جنايت علیه آنها ،به قصاص و ديه محكوم نمي شود .سه دسته اول از اين افراد به طور
مطلق مهدورالدّم محسوب شده اند كه عبارتند از :مرتكب جرم حدّی مستوجب سلب
حیات ،مرتكب جرم حدّی مستوجب قطع عضو (مشروط به اين كه جنايت وارد شده
بیشتر از مجازات حدّی او نباشد) و نیز شخص متجاوز كه تجاوز او قريب الوقوع باشد.
دو گروه نیز مهدورالدّم نسبي و عارضي شناخته شده اند كه عبارتند از :مستحقّ قصاص
نفس يا عضو فقط نسبت به صاحب حقّ قصاص و به مقدار آن و نیز زاني و زانیه فقط
نسبت به شوهر زانیه در صورتي كه در غیر مورد اكراه و اضطرار باشد (میر محمد
صادقي.)35 :3333 ،
قانون مجازات اسالمي ،اصطالح مهدورالدّم را به صورت كلّي بیان كرده بود و اين
عنوان شامل تمامي مصاديقي بود كه در قانون و كتاب های فقهي بیان گرديده بود؛ اما
در قانون مجازات اسالمي جديد ،مصاديق مهدورالدّم كامالً معیّن شده است .عالوه بر
اين ،قانونگذار بر خالف تبصره  1ماده  135كه اعتقاد مهدورالدّم بودن را بیان كرده
بود ،از عبارت «مشمول ماده  »351استفاده نموده است كه در نتیجه ،فقط متّهماني از
اين مزيّت بهره مي برند كه اعتقاد داشته باشند مجنيٌ علیه ،مشمول مصاديق ماده 351
مي باشد و نه اين كه ادعای مهدورالدّم بودن را به جهات ديگر داشته باشند (زراعت،
.)11: 3331
در ارتباط با معافیّت مرتكب از مجازات نیز مرتكب بايد ثابت كند كه بزهديده
مهدورالدّم بوده و در واقع ،جرم حدّی يا قتل يا جرح را انجام داده و يا در حال زنا
بوده است؛ زيرا اصل بر آن است كه مجنيٌ علیه ،فاقد صالحیّت های مذكور در ماده
 351بوده و مدّعي بايد ادّعای خود را اثبات كند (زراعت.)388 :3333 ،
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در هر حال ،با توجه به اين كه ماده  351ق.م.ا جديد به تعیین مصاديق مهدور الدّم
به صورت حصری پرداخته و در تبصره های ماده فوق الذكر برای مرتكبین قتل افراد
مهدورالدّم ،مجازات تعزيری تعیین نموده است ،تحوّالت سیاست كیفری ايران در
قانون مجازات اسالمي مصوّب  3331را بايد رو به جلو و در راستای حفظ نظم و
امنیّت عمومي جامعه قلمداد كرد.

 -3نارسايي هاي قانون مجازات اسالمي مصوب 0393
علیرغم اقدامات سنجیده ای كه قانونگذار در مقرّرات ناظر بر قتل مهدورالدّم در
قانون مجازات اسالمي جديد به كار بسته است لیكن به داليل ذيل هنوز نارسايي هايي
در آن وجود دارد كه مي تواند قانونگذار در آينده آنها را نیز برطرف نمايد.
 -3-0عدم حمايت كامل از اصل انحصار اجراي مجازات توسّط محاكم
دادگستري
از ديگر مواردی كه انتظار مي رود در آينده قانونگذار اسالمي به سمت و سوی
آن گرايش پیدا نمايد ،تا در نتیجه آن بهتر بتواند نظم و امنیّت عمومي را در جامعه
فراهم نمايد ،حمايت كامل از اصل قضايي بودن مجازات ها مي باشد .ناگفته نماند كه
قانونگذار سال  3331تا حدودی به سمت اين اصل در ارتباط با موضوع مورد بحث
(قتل مهدورالدّم) گرايش پیدا كرده است ،اما حمايت كامل از اين اصل ،بهتر مي تواند
مقنّن را به اهداف موردنظر برساند.
ضرورت عملي بحث در اينباره ،از آن روست كه اصل  33قانون اساسي،
صالحیّت حكم به مجازات و اجرای آن را در انحصار دادگاه قانوني دانسته ،اما قانون
مجازات اسالمي سال  ،3335توجه شايسته ای به اين اصل ننموده بود .پس از سه دهه
بي توجّهي به اين اصل ،اكنون قانون مجازات اسالمي سال  3331با برداشتن گامي به
جلو ،فصل چهارم را به قانوني بودن جرائم ،مجازات ها و دادرسي كیفری اختصاص
داده و در مواد  31و  33ق.م.ا به پیروی از قانون اساسي ،اصل قضا مندی مجازات های
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كیفری را به رسمیّ ت شناخته است .اين قانون ،حتي مواردی از مداخالت غیر قضايي و
خودسرانه را جرم دانسته (مواد  353 ،351و  350ق.م.ا) ،اما در مواردی ،همچنان با
پیروی از ق.م.ا سابق و اقتباس ناقص از برخي فتاوی فقهي ،راه را برای اقدام خودسرانه
اجرای مجازات باز گذاشته است .وجود چنین مضامیني در متون قانوني ،هرچند به
صورت موردی ،تداعي گر آن است كه فقه اسالمي به نظم و انضباط اجتماعي و
امنیّت قضايي شهروندان بها نمي دهد و افراد عادی مي توانند گاه ديگران را
مهدورالدّم تشخیص دهند و به كیفر برسانند و از پیگیری و مجازات معاف باشند.
پايبندی به اصل قضايي بودن مجازات ها ،به معنای لزوم دخالت مقام صالحیّت دار
قضايي در حكم به مجازات و اجرای آن و ممنوعیّت مداخله افراد خودسر و فاقد
صالحیّت قانوني ضروری مي باشد .اين اصل از اصول كامالً سازگار با موازين فقهي و
مورد تأكید آموزه های ديني است .التزام به اصل ياد شده ،هم از آن رو كه باعث
برقراری نظم و انضباط اجتماعي و جلوگیری از سوء استفاده افراد مغرض مي شود ،و
هم از آن جهت كه مستلزم رعايت حقّ متّهمان مبني بر برخورداری از محاكمه عادالنه
است مورد تأكید و تأيید آموزه های اسالمي مي باشد .با آن كه در متون فقهي اين
اصل ،همچون اصل يا قاعده مستقلّي مطرح نشده است اما فقیهان به محتوا و مضمون
آن پايبند بوده اند.
التزام به اصل قضا مندی مجازات ها ،به داليلي ضروری است كه اهمّ اين داليل را
مي توان لزوم حفظ نظم اجتماعي و امنیّت قضايي شهروندان دانست .واگذاری حقّ
صدور حكم جزايي و اجرای مجازات ها به عموم مكلّفان موجب پیدايش هرج و مرج
و بي نظمي مي شود؛ پس تشريع چنین حكمي نمي تواند مشروع باشد ،زيرا شارع
مقدس اسالم به نظم و انضباط اجتماعي اهتمام جدّی دارد .مقصود از نظم تنها نظم
فیزيكي و ظاهری نیست ،بلكه نظم موردنظر شارع با امنیّت و احساس امنیّت شهروندان
گره خورده است .قرآن كريم ،احساس امنیّت و اطمینان شهروندان را از ويژگي های
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شهر آرماني اسالم بر شمرده ،و وجود ترس و نگراني در جامعه را نمونه ای از عذاب
الهي مي داند (نمل .)331 :واگذاری صالحیّت حكم درباره حرمت جان آدمیان به
افراد عادی ،دقیقاً اين نظم انساني و روحي را ويران مي كند و سبب هرج و مرج و
اضطراب رواني و حتي فیزيكي مي شود (نوبهار.)35 :3331 ،
همانگونه كه بیان شد ،اگر قرار باشد افراد فاقد صالحیّت و بزه ديدگان جرائم،
مبادرت به اجرای مجازات كنند ،اين مسأله به طور جدّی ،ناقض امنیّت و به ويژه
امنیّت قضايي شهروندان مي باشد .امنیّت قضايي ،نوعي اطمینان و تضمین است كه
دولت ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به
حقوق فردی و اجتماعي آنان ايجاد مي كنند .اساساً امنیّت قضايي در گام نخست،
بازدارنده هرگونه تعدّی و تجاوز و ظلم نسبت به شهروندان مي باشد.
در بحث از حقوق دفاعي متّهم ،منظور از امنیّت قضايي را مي توان همه اصول و
قواعد حاكم بر جريان دادرسي نامید و يكي از مؤلفه های تأمین امنیّت قضايي را
دستگاه قضايي سالم و كارآمد برشمرد .لذا در صورتي كه افراد عادّی ،مجاز به تعیین
و اجرای مجازات علیه شهروندان باشند ،حتي به صورت قانوني مي توان شاهد نقض
حقّ برخورداری عموم مردم از امنیّت قضايي بود؛ حقّي كه به موجب اصول متعدد
قانون اساسي و قوانین ديگر ،به آنها واگذار گرديده است.
همچنین ،بايد اضافه نمود كه يكي از اهداف شريعت در تشكیل نظام و حكومت،
ايجاد امنیّت در جامعه اسالمي و جلوگیری از تعرّض افراد به جان يكديگر است؛
چراكه حفظ جان ،يكي از مقاصد اصلي شريعت بوده و شارع مقدس به طرق مختلف،
بر آن تأكید داشته است .همچنین حكم برائت كه از عمومي ترين احكام شارع مقدس
است ،در بحث از خون و جان مسلمانان به احتیاط تبديل مي شود ،و اين به دلیل
اهمیّت شرع به اين قاعده مي باشد .اين توهّم كه احتیاط در دماء مخصوص به
مسلمانان است درست نمي باشد ،زيرا مالك احتیاط ،احتمال مصونیّت خون و جان
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افراد بوده ،و اين احتمال مخصوص مسلمان نیست ،بلكه در مورد كتابي معاهد ،و امثال
او نیز در نظرگرفته شده است.
همچنین در صورت اجرای مجازات از سوی نهادی غیر از حكومت ،بايد منتظر
عواقب خطرناك اجتماعي آن بود ،چراكه اين مسأله از يك سو ،سبب ترويج خشونت
و ايجاد رعب و وحشت در جامعه خواهد گرديد ،به گونه ای كه اشخاص در قالب
اجرای مجازات ،دست به اقدامات انتقام جويانه و تالفي جويانه خواهند زد؛ و از سوی
ديگر ،بايد شاهد تزلزل اجرای عدالت در باور عمومي بود .مردم نخواهند فهمید كه
مجازات شدگان ،مرتكب چه جرمي شده اند ،يا اين كه اصالً جرمي مرتكب شده اند
يا خیر؟ قضاوت شفافي در اين زمینه صورت نمي پذيرد و آثار مثبتي كه برای مجازات
متصوّر است در اين حالت ،تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
با توجه به آن چه بیان شد ،مي توان نتیجه گرفت كه منحصر نمودن صالحیّت
اجرای مجازات در حاكمیّت و دولت ،از جلوه های تكامل پديده نظم و انضباط در
جوامع انساني و زمینه ای برای اجرای هر چه بیشتر عدالت مي باشد.
برخي ترديد ها يا فتاوا در متون فقهي ،پیرامون جواز مداخله افراد عادی در حكم
به مجازات و اجرای آن ،معلول حاكمیّت روابط اجتماعي خاصّ حاكم بر جوامع
گذشته بوده است؛ فضايي كه هنوز دولت مدرن به معنای امروزين آن ،شكل نگرفته
بود و مواردی از دخالت افراد عادی در حكم به مجازات و اجرای آن عادّی تلقّي مي
شده است.
حال ،اگر بشريّت در فرآيند تكامل خود به مرحله باالتری از نظم و انتظام اجتماعي
دست يابد ،و شكل خاصّي را برای اجرای مجازات ها طرّاحي نمايد ،مباني ديني از اين
تكامل و پیشرفت ،همچون تجربه ای بشری استقبال مي كند.
از اينرو ،توجه قانونگذار به اين اصل ضرورت دارد؛ چراكه در غیر اين صورت،
جان شهروندان در معرض تهديد افراد ناآگاه يا مغرض قرار خواهد گرفت .اصل قضا
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مندی ،متضمّن پاسداری از فرض برائت و اماره بي گناهي است؛ همچنان كه اين
اصل ،حمايت از امنیّت جاني و روحي شهروندان را تضمین كرده و راه را بر افراد
فرصت طلب مي بندد.
 -3-3تعارض در سياست هاي كيفري
از جمله نارسايي هايي كه به مانند قانون مجازات اسالمي پیشین ،در قانون مجازات
اسالمي مصوّب  3331نیز مشاهده مي شود و همچنان باعث برخي از نابساماني ها شده،
آن است كه قانونگذار با مختصر تغییرات شكلي ،همچنان قتل به اعتقاد مهدورالدّم
(افراد موضوع بند های ماده  351ق.م.ا) را مانع كیفر قصاص قلمداد نموده ،و احكام
قتل شبه عمد (ديه) به همراه مجازات تعزيری را برای آن تعیین كرده است .اگرچه
تعیین ضمانت اجرای كیفری برای چنین مرتكبیني ،اقدامي رو به جلو در راستای
حمايت از نظم عمومي قلمداد مي شود لیكن خروج عنوان مجرمانه مرتكبین اين
جرائم از قتل عمدی ،همچنان مي تواند نتايج نامطلوبي را به همراه داشته باشد.
در زمره اين نتايج مطلوب ،بروز تعارض در سیاست های كیفری اتّخاذ شده از
سوی مقنّن در اين زمینه مي باشد .تعارض در سیاست های كیفری كه در قانون
مجازات اسالمي پیشین ،در مواد  133و تبصره  1ماده  ،135و در قانون مجازات
اسالمي مصوّب  3331در مواد  013و  353منعكس شده است .زيرا از يك سو،
قانونگذار در مواد ( 333ق.م.ا پیشین) و ( 353ق.م.ا جديد) ،اجازه قتل قاتل را به
افرادی غیر از اولیای دمّ نداده ،و در صورت انجام اين عمل از سوی سايرين و بدون
اذن اولیای دمّ ،آنها را شايسته كیفر قصاص مي داند و به عبارت ديگر ،در اين وضعیّت
قانونگذار اجازه قتل قاتلي كه حكم محكومیّت وی صادر گرديده را به افرادی جز
اولیای دمّ نمي دهد ،لیكن در مقرّرات تبصره  1ماده ( 135ق.م.ا پیشین) و نیز ماده 013
(ق.م.ا جديد) ،مانع از تعیین كیفر قصاص برای افرادی مي شود كه صرفاً به اعتقاد
خود عمل نموده و افراد بي گناهي از جامعه را به قتل رسانیده اند .تعارض در اين
زمینه ،تعارض بین دو نوع سیاست كیفری است كه در يكي ،از شخص محكوم به قتل

آسيب شناسي سياست كيفري ايران در قبال قتل مهدورالدّم ــــــــــــــــــــــــــ 331

عمدی حمايت گرديده و در ديگری ،نسبت به افراد بي گناهي كه صرفاً به دلیل اعتقاد
عدّه ای به قتل رسیده اند حمايت كیفری جدّی نمي شود.
 -3-3منتفي شدن ضمانت اجراي ساير مواد قانوني
با توجه به اين كه در قانون مجازات اسالمي مصوّب  ،3331قانونگذار تعیین كیفر
قصاص را برای مرتكبین قتل عمدی كه به اعتقاد قصاص يا مهدورالدّم بودن ،افرادی
را به قتل رسانیده اند ،نپذيرفته است تالي فاسد ديگری كه در اين زمینه رخ مي دهد
همانا منتفي شدن ضمانت اجرا های ساير مواد قانوني مي باشد .در اين زمینه ،مي توان
به ماده  335ق.م.ا (بخش تعزيرات) اشاره كرد كه مقرّر مي دارد« :هرگاه مردی همسر
خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم بر تمكین زن داشته باشد مي تواند
در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكرَه باشد فقط مرد را مي
تواند به قتل برساند .حكم ضرب و جرح در اين مورد نیز مانند قتل است».
درباره ماده فوق الذّكر -كه قانونگذار با تجويز قتل زوجه و مرد اجنبي برای زوج
به پیروی از فتوای برخي از فقها ،اصل قضايي بودن مجازات ها را ناديده انگاشته
است -بايد توجه داشت كه محدوديّت هايي را نیز مقنّن در اين زمینه مقرّر نموده
است .نخست آن كه جواز قتل ،اختصاص به مردی دارد كه «همسر» خود را در حال
ارتكاب زنا با مرد اجنبي مشاهده نمايد .از اينرو ،مردی كه ديگر محارم نسبي و يا
سببي را در چنین وضعیّتي با مرد اجنبي مشاهده كند نمي تواند از اين جواز قانوني بهره
مند گردد .دوم آن كه مرد تنها در صورتي مي تواند مبادرت به قتل همسر يا مرد
اجنبي نمايد كه آن دو را در حال ارتكاب زنا مشاهده كند .بنابراين ،پس از اتمام
ارتكاب زنا ،نمي تواند آنها را به قتل برساند .عالوه بر اين ،قاتل تنها در صورتي از
مجازات معاف خواهد شد كه بتواند وقوع زنا را به اثبات برساند و از آن جايي كه
شخص متّهم به زنا به قتل رسیده است ،امكان اثبات جرم از طريق اقرار فراهم نبوده ،و
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اقامه بیّنه نیز به راحتي امكان پذير نمي باشد؛ بنابراين قاضي تنها مي تواند با استناد به
علم خود در اين زمینه تصمیم بگیرد (زراعت)385 :3331 ،
با وجود محدوديّت های فوق الذّكر ،واقعیّت های عملي موجود در رويّه قضايي،
نشانگر آن است كه در هر موردی كه شرايط الزم برای اعمال ماده  335از طرف مرد
حاضر نبوده ،و وی اقدام به قتل همسر خود يا مرد اجنبي نموده است ،وی با استناد به
اين كه اعتقاد به مهدورالدّم بودن همسر خود يا مرد اجنبي داشته ،از كیفر قصاص
رهايي يافته است (بازگیر .)15 :3333 ،در واقع ،قسمت اخیر ماده  353ق.م.ا جديد كه
مانع از كیفر قصاص برای فردی شده است كه صرفاً به اعتقاد خود ،اقدام به قتل
ديگری كرده و معلوم شده است كه اعتقاد وی منطبق با واقعیت نبوده است ،راه را
برای منتفي شدن ضمانت اجرا های موجود در ساير مواد قانوني نظیر ماده  335ق.م.ا
(بخش تعزيرات) گشوده مي سازد.

 -9ضرورت هاي تقنيني آينده
راهكارهايي كه مي تواند زمینه ايجاد سیاست كیفری كامل و سنجیده را در زمینه
قتل مهدورالدّم به دنبال داشته باشد ،همانا پذيرش مبنای فقهي مرحوم خوئي در زمینه
ارتكاب قتل مهدورالدّم مي باشد .قانونگذار مي تواند در دو محور اصلي كه مرتبط با
موضوع مهدورالدّم مي باشد ،به پیروی از فتوای مرحوم خوئي (ره) از يك سو ،به
حمايت كامل از نظم و امنیّت عمومي پرداخته و از سوی ديگر ،حمايت كامل خود از
اصل قضايي بودن مجازات ها را عملي نمايد.
دو محوری كه هم اكنون قانون مجازات اسالمي جديد را در زمینه سیاست كیفری
ناظر بر قتل مهدورالدّم آسیب پذير نموده است مي توان در مرحله نخست ،به برداشت
مقنّن از «مفهوم مهدورالدّم» مرتبط دانست كه همچنان به تبعیّت از ديدگاه مشهور
فقهای امامیه در اين زمینه پرداخته است .ديدگاهي كه اجازه تعیین كیفر قصاص برای
مرتكبین قتل عمدیِ افراد مهدورالدّم را نمي دهد .قانونگذار مي تواند با تغییر مبنای
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فقهي خود ،به رويكرد مرحوم خوئي (ره) متمايل شود كه مهدورالدّم مطلق را صرفاً
نسبت به حاكم جامعه جايز القتل دانسته ،و در غیر مورد سابّ النبيّ (ص) اجازه قتل او
را به ساير افراد اجتماع نمي دهد .پذيرش اين فتوا از سوی مقنّن مي تواند عالوه بر
حفظ و حراست از اصل قضايي بودن مجازات ها و نیز تأمین بهتر نظم و امنیّت
عمومي ،ظرفیّت فقه امامیه را به دلیل وجود رويكرد های مختلف در آن ،دررفع
معضالت و مشكالت جامعه نمايان سازد.
محور ديگری نیز كه سیاست كیفری مقنّن را در اين زمینه بسیار آسیب پذير ساخته
است ،پذيرش و تجويز قتل زروجه توسط زوج در قالب ماده  335ق.م.ا مي باشد.
علیرغم آن كه قانونگذار تا سال  3335اقدام به قانونگذاری در اين زمینه نكرده بود و با
وجود اين كه برخي از فقها نظیر آيه اهلل خوئي ،چنین جوازی را برای مرد نسبت به قتل
همسر يا مرد اجنبي قائل نبودند ،قانونگذار اقدام به وضع ماده فوق الذّكر نمود كه
مراجعه به پرونده های موجود در اين زمینه در رويّه قضايي ،نشانگر مشكالت و
نابساماني هايي است كه وضع اين ماده ،محقّق ساخته است .قانونگذار در اين زمینه،
مي تواند با پذيرش مبنای مرحوم خوئي ،به حمايت كامل از نظم و امنیّت عمومي
جامعه و نیز پرهیز از تدوين متون قانوني جرم زا اقدام نمايد.
ايشان در اين زمینه گفته اند« :مشهور فقهای امامیه بر اين باورند كه كسي كه
همسرش را در حال ز نای مردی با او در حالي كه به آن راضي است مشاهده كند ،مي
تواند هر دو را به قتل برساند و اين حكم خالي از اشكال بلكه منع نمي باشد (خوئي،
 .)80/1 :3015ايشان در بررسي روايات مستند حكم مشهور ،برخي از آنها را از نظر
سند مخدوش و برخي را مرتبط با موضوع دفاع مشروع دانسته اند .پذيرش رويكرد
ايشان از سوی مقنّن در اين زمینه مي تواند به تحقّق سیاست كیفری سنجیده در راستای
حمايت از اصل قضايي بودن مجازات ها و تأمین نظم و امنیت عمومي شهروندان
كمك شاياني نمايد.
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نتيجهگيري
بر اساس ديدگاه مشهور فقهای امامیه ،عدّه ای از شهروندان جامعه به دلیل ارتكاب
برخي از جرائم مهمّ ،از حمايت كیفری كافي قانونگذار محروم مي شوند به صورتي
كه در مواردی حتّي قتل آنها مشمول مجازات كیفری قصاص و يا ديه نخواهد بود .تا
پیش از تصويب و الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمي مصوّب  ،3331در صورت
اثبات مهدورالدّم بودن بزهديده قتل عمدی از سوی مرتكب ،قانونگذار وی را از
تمامي مجازات ها مبرّا مي دانست .با تصويب قانون مجازات اسالمي جديد و در
راستای حمايت از نظم و امنیّت عمومي و حراست از اصل قضايي بودن مجازات ها،
قانونگذار گام های مهمّي را در اين زمینه برداشت .لیكن اقدامات صورت گرفته به
مانند تبیین مصاديق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای كیفری برای قتل مهدورالدّم،
جهت تحقق سیاست كیفری سنجیده ،كامل وكافي نبوده است .مهمّ ترين ايرادی كه
در اين زمینه قانونگذار نتوانسته است تاكنون در رفع آن اقدام مؤثّری بردارد ،همانا
پذيرش غیر عمدی بودن اقدام مرتكبي است كه به قصد قتل و به اعتقاد قصاص يا
مهدورالدّم بودن ،ديگری را به قتل رسانیده ،و سپس متوجّه مي شود كه دچار اشتباه
شده است .سیاستي كه قانونگذار در قانون مجازات اسالمي پیشین (تبصره  1ماده )135
و قانون مجازات اسالمي جديد (ماده  )353همچنان به آن وفادار مانده است .ادامه اين
سیاست سبب مي شود تا پايه های حاكمیّت اصل قضايي بودن مجازات ها و نیز ثبات
نظم و امنیّت عمومي شهروندان متزلزل شود .چنان كه در متن مقاله به آن اشاره شد،
راهكار اصلي ،تغییر رويكرد مقنّن در انتخاب و گزينش مبنای فقهي خود در اين زمینه
خواهد بود .در صورتي كه اين مهمّ صورت گیرد شهروندان جامعه حقّ نخواهند
داشت كه به دلیل ارتكاب برخي جرائم از سوی ساير شهروندان ،آنها را به قتل
رسانیده و زمینه ساز هرج و مرج و بي نظمي در جامعه شوند.
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