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Abstract
The simple mistake of killing is a killing committed without the intention of act
against a person (mens rea) - although an intention of act is available - and without
the intention to killing him/her. Therefore, in the case when there is not the intention
of acting toward the slain and also the intention of action of killing (intention of
acting and intention of result) is not available, the killing is in the form of a simple
mistake. According to the definition of the simple mistake of killing, as we will see
in the paper, in this type of killing, the person who has committed the killing has no
intention of acting toward the slain and has no intention of result that is killing. The
occurrence of such a killing as per old and new Islamic penal code is based on
intention. Therefore, the action is considered as simple mistake that neither the result
of an act is intended nor the intention of acting toward the slain is available.
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چكیده
ق ت خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص ر گرچه قصد فع وجود داشته باشد ر و بدون قصد
به قت رسیدن او واقع میشود  .بنابراین اگر قصد انجام دادن فع نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتر (قصرد فعر و
قصد نتیجه) وجود نداشته باشد ،قت از نوع خطای محض است .با توجه به تعریف قت خطای محض ،همانطوری کره
در مقابه خواهیم دید ،در این نوع قت  ،مرتما قت  ،نه قصد انجام دادن فع نسبت به مقتول را داشته است و نره قصرد
نتیجه ،یعنی قت را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسالمی سابق و الحق دایرمدار قصد است ،پس در صورتی
عم از نوع خطای محض محسوب میشود که نه نتیجۀ حاص از عم  ،مقصرود باشرد و نره قصرد انجرام دادن فعلری
نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
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مقدمه
قت یمی از مهمترین جرایم در قانونهرای موضروعۀ کشرورها محسروب مریشرود و ایرن
اهمیت هم از بحاش شدت جرم ارتمابی و هم از بحاش پیچیدگیهرای رسریدگی بره چنرین
جرمی است .این پیچیدگی ها گاه سبا صدور ثرای متفراوت و حتری متهافرت قترایی در
پرونده های واحد می شود که یمی از ثنها قت خطای محض است کره در مقابرۀ حاضرر در
صدد تبیین ثن بوده ایرم .قتر خطرای محرض در کرالم فقهرا چره تعریفری دارد و برا چره
ویژگیهایی ،از دو نوع دیگر ثن تمییز داده میشود؟ قانونگذار چه تعریفری بررای ثن ارائره
داده است؟
قانونگذار در بند ابف مادۀ  231قانون مجازات اسالمی مصروب  1991جنایرت خطرای
محض را تعریف کرده 1و برای ثن مثال زده است و عالوه بر ثن ،در مادۀ بعرد دو مصرداق
برای قت خطای محض ،بهعنوان مثال ذکر کرده است 2.از ثن مثالها میتوان اسرتفاده کررد
که وقتی نتیجۀ حاص از عمد ،مقصود نباشد و قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقترول نیرز
وجود نداشته باشد ،قت  ،خطای محض محسوب میشود .ایرن راجرع بره قرانون مجرازات
اسالمی مصوب  1991است که نسخ شد ،امرا در قرانون مجرازات اسرالمی مصروب 1932
جنایت خطای محض را بهطور نهچندان صریح و طری بنرد «پ» مرادۀ  232تعریرف کررده
است .در این ماده میخوانیم:
جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود:
«ابف) در حال خواب و بیهوشی و مانند ثنها واقع شود؛
 .1مادۀ :231در موارد زیر دیه پرداخت میشود:
ابفر قت یا جرح یا نقص عتو که بهطور خطای محض واقع میشود و ثن در صورتی است که جرانی نره قصرد
جنایت نسبت به مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد فع واقعشده بر او را مانند ثنمه تیرری را بره قصرد شرماری
رها کند و به شخصی برخورد نماید.
 .2مادۀ  :232در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسران
بیگناه دیگری اصابت کند ،عم او خطای محض محسوب میشود.
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ب) بهوسیلۀ صغیر و مجنون ارتماب یابد؛
پ) جنایتی که در ثن مرتما نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشرد و نره قصرد
ایراد فع واقعشده بر او را ،مانند ثنمه تیری به قصد شمار رها کنرد و بره فرردی برخرورد
نماید».
بند ابف مذکور در فوق که جنایت در حرال خرواب و بیهوشری و ماننرد ثن را خطرای
محض میشمارد ،بر این دالبت دارد که اگر بدون هریچ قصردی ،جنرایتی انجرام گیررد ،ثن
جنایت از نوع خطای محض است ،مگر اینمه مشمول تبصرۀ 1این ماده باشد ،به ایرن معنرا
که بداند و توجه داشته باشد که در خواب یا بیهوشی یا مثالً حابرت صررع ،جنرایتی را برر
دیگری وارد خواهد کرد و از ثن جلوگیری نمند.
بند «ب» مادۀ مزبور که جنایت ارتمابی صغیر و مجنون را خطای محض مریشرمارد ،برر
این دالبت دارد که عدم بلوغ جنسی (صغر سن) و عدم بلوغ فمری (جنون) موجا میشرود
که قصد و ارادۀ شخص را کالً قصد بگیریم و در نتیجه عم ارتمابی توسط ثنان را ،مشرمول
خطای محض بدانیم .چنانچه در متون فقهی میخوانیم «عمد ابصبی و ابمجنون خطاءٌ».
بند «پ» مادۀ یادشده بیانگر همان مطلبی است که در مادۀ  232قانون مجازات اسرالمی
مصوب  1991از طریق ذکر مثال تبیین شده بود .در واقع مادۀ  232قانون مجازات اسرالمی
 1932در بندهای ابف و ب به ذکر مصداق پرداخته ،نه اینمره قاعرده و ضرابطهای را بیران
کرده باشد و تعریف واقعی در بند پ ثمده است .بندهای ابرف و ب نیرز بره جهرت ثنمره
ضابطۀ مذکور در بند پ دربارۀ کودک و دیوانه و نائم و مغمریعلیره و ماننرد ایرن دو نیرز
شمول دارد ،مصداق قت خطا محض هستند چرا که قصرد کرودک و دیوانره ماننرد القصرد
محسوب و نائم و مغنیعلیه و مانند ثنها نیز اصوالً قصدی ندارند ،هر چند که عبارت ماننرد

 .1تبصره ر در مورد بندهای (ابف) و (پ) هرگاه مرتما ثگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجا جنایرت برر
دیگری میگردد ،جنایت عمدی محسوب میشود.
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ثنها ،کلی و مبهم بوده و نیازمند تفسیر است و شایسته بود قانونگذار مقصود خود را بهطور
روشن بیان میکرد ،میتوان مستی در حد مسلوباالختیار بودن را مشروط بره ثنمره جرانی
خود را برای ارتماب جرم مست نمرده باشد ،مصداق ثن بهشمار ثورد.
قتل خطای محض
مرحوم علی اکبر دهخدا در بغتنامره ثورده اسرت :قتر خطراء :ق ل تر (ترکیرا اضرافی،
مرکا) چون ثنمه کسی پرندهای را مثالً هدف قرار دهد ،وبی تیرش به خطا رود و انسرانی
را بمشد ،چنین قتلی موجا دیه میشود .ضابطۀ قت عمد این است کره در عمر و قصرد
عمد بوده باشد و ضابطۀ قت شبه عمد این است که در عم عمد باشد ،وبی در قصد خطرا
شود و ضابطۀ قت خطا این است که در عم و قصرد ،هرر دو خطرا شرود (محقرق حلری،
 ،209 :1993دهخدا ،1921 ،واژۀ .)11988
شیخ مفید (متوفای سال  019ق) در تعریف قت خطای محض مینویسد:
«و ابخطأ ابمحض أن یرمی االنسان صیدا فیصریا ِنسرانا برم یررده أو یرمری عردوا بره
فیصیا غیره أو یرمی غرضا فیصیا أنسانا و هرو ال یررد ذابرک (عُمبرری بغردادی:1019 ،
)990؛ خطای محض عبارت است از اینمه انسان به طرف شماری تیراندازی کند ،وبری بره
انسانی که قصد تیراندازی بهسوی او را نداشته ،اصابت کند یا اینمه به طرف دشرمن خرود
تیر بیندازد ،وبی به کس دیگری اصابت کند یا به سمت هدف و نشانهای تیر بزند ،وبری بره
انسانی بخورد ،در حابیکه او چنین قصدی نداشته است».
فقیه و دانشمند بزرگ شیعی قرن ششم ،مرحوم قطاابدین بیهقی کیدری ،قتر خطرای
محض را اینگونه تعریف میکند:
«الوطأ المح

ما وقع من غیر قصد إلیه ،و ال إیقاع سببه بالمقتول (بیهقی کیدری:1012 ،

)031؛ قت خطای محض قتلی است که در ثن قصد انجام فعر وجرود نردارد مثر اینمره
شخص بلغزد و روی کسی بیفتد یا اینمه در ثن قت  ،قصدی نسبت به مقتول وجود نداشرته
باشد (مانند اینمه بخواهد حیوانی را شمار کند ،وبی تیرش به انسانی اصابت کند).
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بذا در تحریر ابوسیله این ضابطه مطرح شده است:
«الوطأ المح

المعبر عنه بالوطإ الذی ال شبهة فیه هو أن ال یقصد الفعٍ و ال القت ٍ کم ن

رمی صیدا أو ألقی حجرا فأصاب إنسانا فقتله ،و کما لو رمی إنسانا مهدور الدم فأصاب إنس انا
آخر فقتله (موسوی خمینی ،1982 ،ج )033 :2؛ خطرای محرض کره از ثن بره خطرایی کره
شبههای در ثن نیست ،تعبیر میشود ثن است که فع و همچنین قت را قصرد نمنرد ،ماننرد
کسی که به سمت شماری ،تیر یا سنگی بیندازد ،وبی به انسانی اصابت کند و او را بمشرد.
و از این قبی است جاییکه به طرف انسان مهدورابدمی تیر بیندازد ،بمن به انسان دیگرری
بخورد و او را به قت برساند».
ارکان قتل خطای محض
اگرچه نمیتوان این نحو از جنایت را به دبی فقدان ارکان الزم ،از مصادیق جرم دانست .با
وجود این ،عناصر و شرایطی را که در این نوع از جنایت موجا ابروت ضرمان مریشرود،
مطابق رویّۀ معمول بررسی خواهیم کرد.
رکن قانونی و مادی

رکن قانونی جنایت خطایی محض

بند پ مادۀ  232ق.م.ا .دربرارۀ جنایرت خطرایی محرض ثورده اسرت« :جنرایتی کره در ثن
مرتما نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فع واقعشده برر او را،
مانند ثنمه تیری به قصد شمار رها کند و به فردی برخورد نماید».
عالوه بر این ماده که طی ثن قانونگذار ضابطۀ معینی را در تشرخیص جنایرات خطرایی
محض مطرح میکند ،در برخی مواد دیگر نیز با تمرار مالک مذکور یا با ذکر مصرادیق ثن،
به بیان جنایت خطایی محض پرداخته است .چنانچره در بنردهای ابرف و ب همرین مراده،
مصادیقی را از قت خطای محض بیان کرده است که ذکرش گذشت؛
رکن مادی جنایت خطایی محض

اجزای الزم در تموین رکن مادی جنایات ،مگر در موارد جزیری برا یمردیگر مشرترکند .از
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این رو به منظور تحقق جنایت خطایی محض نیز ،وجود عناصرر و شررایط زیرر ضررورت
خواهد داشت.
یعلیه از اجزای الزم در تحقق رکن مادی همۀ جنایرات اسرت .شخصری
وجود شخص مجن ٌ
که جنایت بر او واقع میشود ،الزم است حیاتش مورد حمایت قانونگذار بوده و وقوع صدمه برر
وی ،نامشروع تلقی شده باشد ،زیرا در تمام جنایات ،ضمان در صورتی اابرت اسرت کره نتیجرۀ
حاص مطلوب قانونگذار نباشد و نامشروع و غیرقانونی محسوب شود.
فع ارتمابی بر مجنیٌعلیه در جنایات خطایی محض ،شاید غابباً یا نادراً کشنده باشرد ،ماننرد
یعلیه که اتفاقاً به وی اصابت کرده است.
پرتاب سنگ یا شلیک تیر به طرف چیزی غیر از مجن ٌ
بدیهی است صرف ایجاد مقتتی جنایت بدون تحقق نتیجه ،کافی نیست؛ بهعرالوه الزم
است وقوع جنایت به مباشرت مرتما نیز اسناد داده شرود ،زیررا در مرواردی کره جنایرت
مستند به رفتار کسی نباشد ،مانند اینمه در اار عل قهری تیر منحررف شرود و بره دیگرری
اصابت کند ،ضمان منتفی است (مادۀ  111ق.م.ا 1.).در هر حال رابطره و ضرابطۀ اسرتناد در
تمامی انواع قت  ،از جمله قت خطای محض ،قاعردهای اابرت و عرام اسرت .بردون چنرین
رابطهای مسئوبیت افراد ساببه به انتفای موضوع خواهد بود (موضوعاً منتفی است)؛
شرایط رکن روانی

اگرچه ابوت ضمان در جنایت خطایی محض ،به صدور یرک فعر ارادی از جرانی منروط
است ،در این نوع از جنایت ،فع ارتمابی نهتنها باید عاری از هرگونه خطای جزایی باشد،
بلمه جانی عالوه بر ثن که نتیجۀ حاص را قصد نمرده ،خواستار وقوع ثن فع بر شرخص
مجنیٌعلیه نیز نبوده است .مانند ثنمه با وجود قصد تیراندازی بهسوی شمار ،اتفاقاً تیرر وی
به انسانی اصابت کند و موجا مرگ وی شود ،بدون ثنمه قصد وقوع فع بر او و حصول
چنین نتیجهای را داشته باشد.
 .1مادۀ  111قانون مجازات اسالمی  :1932در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفترار کسری
نباشد ،مانند اینمه در اار عل قهری واقع شود ،ضمان منتفی است.
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بنابراین در بررسی رکن روانی جنایت خطایی محض ،باید بره مروارد و شررایط زیرر توجره
داشت؛
قصد فعل مقدمۀ جنایت

بهطور کلی دایرمدار ضمان در جنایات ،فع اختیاری است ،در غیر اینصورت اممان اسناد
جنایت به متهم منتفی خواهد بود .بنابراین بررای ثنمره بتروان وقروع جنایرت را بره جرانی
منسوب کرد ،ارتماب فعلی که صالحیت ایجاد جنایت را دارا باشد از سوی وی ،ضررورت
خواهد داشت؛ زیرا بدون انجام دادن فع هرگز جنایتی به وقوع نخواهد پیوست .از ایرنرو
الزم است جانی عمداً عملی را انجام دهد که ثن در واقع ،مقدمۀ وقروع جنایرت محسروب
شود ،مانند ثنمه قصد پرتاب سنگ ،تیراندازی ،رانندگی و هر کار دیگری داشته باشد.
قصد اینگونه افعال در انواع جنایات عمدی و شبهعمدی نیز وجود دارد .بمن ،با توجه
یعلیره
به اینمه در هر دو صورت از جنایات مذکور ،جانی باید قصد فع واقعشده بر مجنر ٌ
را داشته باشد ،ذکر قصد فعلی که مقدمۀ جنایت محسوب میشود ،ضروری بهنظر میرسد؛
یعلیه
عدم قصد فعل واقعشده بر مجن ٌ

اگرچه جانی در جنایت خطایی محض قصد ارتماب عملی را دارد ،هرگز قصرد وقروع ثن
عم بر مجنیٌعلیه را نداشته است .بنابراین برخالف جنایات عمد و شبهعمد که در هرر دو
مورد جانی ،فع واقعشده بر مجنیٌعلیه را قصد میکند ،در جنایت خطایی محرض ،جرانی
یعلیه) است.
فاقد قصد نسبت به عم انجامگرفته (مث اصابت تیر یا سنگ به بدن مجن ٌ
تحقق عمد در فع به وجود دو جزء اساسی منوط است :قصد فع واقعشرده و قصرد
شخصی که فع بر او واقع شده است .بنابراین فقدان هر یک از این دو جرزء ،بررای عردم
تحقق عمد در فع کافی است؛
عدم قصد نتیجه

حقوقدانان اسالمی ضابط و مالک کلی در تشخیص جنایات خطایی محض را ،عردم قصرد
فع واقعشده و عدم قصد نتیجه ذکر کردهاند ،پس ایرن نروع از جنایرت را از هرر جهرت،
مغایر با جنایت عمدی و در مقاب ثن دانستهاند.
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بدون تردید وقتی جانی ،فع واقعشده بر مجنیٌعلیه را قصد نمررده اسرت ،نمریتوانرد
نسبت به نتیجۀ حاص شده نیز عامد باشد .زیرا ،مرراد از «عمرد در نتیجره» وجرود قصردی
است که مالزم و مقارن با «قصد فع واقعشده» است ،بهطوری که حصول نتیجره از همران
فع  ،قصد شده باشد ،بنابراین با فقدان «عمد در فع » عمد در نتیجه نیز منتفی میشود؛
نبود خطای جزایی (تقصیر)

در مادۀ  319قانون مدنی ثمده که تقصیر اعم است از تعدی و تفریط.
چنانچه جانی در انجام دادن فعلی که مقدمۀ جنایت محسوب میشود ،مرتما تعدی و
تفریط شود ،بهطوری که وقوع جنایت ناخواسته ناشی از خطای جزایی وی قلمرداد شرود،
جنایت ارتمابی در «حمم شبهعمد» خواهد بود .بنرابراین تحقرق جنایرت خطرایی محرض،
متوقف بر فقدان خطای جزایی مرتما در انجام دادن عملی است که بهطور کامالً اتفاقی و
ناخواسته موجا جنایت شده است .در هر حال تقصیر که اعم اسرت از تعردی و تفرریط،
مورد را به استناد بند پ مادۀ  231قانون مجازات اسالمی  1932داخر در قتر شربهعمرد
میکند .بیاحتیاطی و بیمباالتی مصداق تقصیر است 1،چرا که در این دو ،جانی تفرریط بره
نفس و تمامیت جسمانی دیگران دارد.
با توجه به شرایط و ضوابط مذکور ،اگر جانی به دبی خطرای در تیرانردازی ،شخصری
غیر از فرد مورد نظر را به قت برساند ،جنایت خطایی محض خواهد بود؛ زیرا قصد جرانی
در ارتماب جنایت بر دیگری نمیتواند بهعنوان قصد فع واقعشده تلقی شود.
بنابراین ثنچه در جنایات عمدی و شبهعمدی از قصرد فعر اعتبرار شرده «قصرد فعر
واقعشده بر مجنیٌعلیه» است ،از اینرو قصد شخص معین یا غیرمعین از جمع معین نیز در
تحقق عمد در فع ضروری است و با وجود خطرای در شرخص ،ثن جنایرت از مصرادیق
جنایت خطایی محض خواهد بود؛
 .1مادۀ  311قانون مدنی :تعدی تجاوز از حدود اذن یا متعارف است ،نسبت به مال یا حق دیگری؛
مادۀ  312قانون مدنی :تفریط عبارت از ترک عملی که بهموجا قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است؛
مادۀ  319قانون مدنی تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
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خطای در شخص

خطای در شخص در حوزۀ رکن مادی مطرح میشرود و ثن وقتری اسرت کره مرتمرا در
ارتماب جنایت خطا کند ،در اینصورت فع مرتما ،شراید مشرروع یرا همرراه برا قصرد
مجرمانه باشد.
چنانچه جانی به قصد انجام دادن فع مشروعی با وقوع اتفاقی فع بر دیگری ،موجرا
صدمه یا تلف دیگری شود ،بدون تردید ،جنایت خطای محرض خواهرد برود .ماننرد ثنمره
زوائد ساختمانی را با رعایت احتیاطات الزم از طبقۀ دوم منزل خویش پایین بریزد و اتفاقراً
موجا جنایت بر دیگری شود ،یا ثنمه به طرف مجرمی که بره قصراص محمروم شرده یرا
بهطور کلی مهدورابدم است ،تیراندازی کند و بهطرور اتفراقی تیرر وی بره انسران محترمری
اصابت کند (موسوی خمینی ،1982 ،ج .)110 :2
بمن ،اگر جانی با وجود قصد مجرمانه در ارتماب جنایت بهسوی شخص معینی بررای
کشتن وی تیراندازی کند و بهطور اتفراقی ،شرخص دیگرری را بمشرد ،در عنروان جنایرت
ارتمابی اختالف شده است .منشأ اختالف در این زمینه به تردید در وجود «قصرد شرخص
معین» بهعنوان یمی از عناصر تشمی دهندۀ جنایات عمدی برمیگردد.
شایان ذکر است که خطرای مرتمرا در صرورتی موجرا زوال عمرد و انتفرای کیفرر
قصاص میشود که متوجه یمی از عناصر اصلی تشمی دهندۀ رکن روانی جرم باشرد ،پرس
اگر «قصد شخص معین» از اجزای الزم در تحقق «عمد در جنایت» محسوب شرود ،فقردان
ثن موجا تحول ماهیتی جنایت میشود و ثن را از مصادیق «عمد» خارج میکند و در غیرر
این صورت باید ارتماب جنایت با وجود خطرای در شرخص را ،از مصرادیق قتر عمردی
دانست.
برخی بر این باورند که خطای در شخص با «وجود سوءنیت مجرمانه» مانع ابوت عمرد
نخواهد بود .بهطوری که «اگر کسی را هدف قرار دهد و به دیگری اصابت کند و ایرن هرر
دو محقونابدم باشند ،قت عمدی محسوب میگردد».
به نظر این گروه «چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته ،مهدورابدم بوده و تیر اتفاقراً
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به شخص محقونابدم اصابت کرده باشد ،جنایت شبهعمد خواهد برود» (موسروی خمینری،
 ،1982ج .)112 :2
بر اساس رأی فوق در مواردیکه فع مقصود ،حرام و مجرمانه باشرد .خطرای فعر در
مسئوبیت جانی مؤار نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانۀ انجرام دادن فعلری را برهمنظرور
کشتن انسانی داشته است (عوده ،1991 ،ج  .)83 :2چرا که قصد وی ثن اسرت کره انسران
بیگناهی را بیجهت از پا درثورد و به چنین کاری هم موفق مریشرود و بنرابراین زیرد یرا
عمرو بودن مقتول فرقی نمیکند .او قصد کشتن انسرانی را داشرته و ثن را تحقرق بخشریده
است و این عم  ،قت عمد محسوب میشود (معرفت ،1921 ،ج .)09 :1
بنابراین بهموجا نظریۀ مذکور «اگر جانی غذای مسمومی را نزد زید نهرد و زیرد ثن را
به فرزند خویش داده ،موجا مرگ گردد ،ظاهراً قصاص اابت است .زیرا تقدیمکنندۀ طعام
به زید قات است و زید که واسطۀ مختار تلقی میگردد ،بهسبا جه

نسربت بره مسرموم

بودن طعام ،عم او قاطع رابطۀ انتساب جنایت به فع تقدیمکنندۀ طعام نمیباشد .بذا بعرد
از صدق قات عمد بر جانی ،عدم قصد او در وقوع چنین جنایتی هیچگونه اهمیتری نردارد»
(حسینی عاملی.)92 :1019 ،
چنانمه مالحظه میشود نظریۀ فوق فاقد استحمام و توجیه اسرتدالبی الزم اسرت؛ زیررا
اسناد قت به جانی ،موجا احراز عمد نسبت به جنایت واقعشده نخواهرد برود .برهعرالوه
قصد کشتن انسان معینی ،نه تنها با قصد کشتن انسان بره طرور مطلرق مالزمره نردارد ،بلمره
مستلزم عدم قصد مطلق است؛ زیرا کسی که قصد میکند فع خود را متوجره فررد معینری
کند ،قصد وقوع فع بر دیگران را ندارد ،بلمره قصرد عردم وقروع فعر برر دیگرران دارد،
بنابراین اگر بوبۀ سالح خود را به طرف «ابف» نشانه بگیرد ،در واقرع مریخواهرد کره «ب»
مورد اصابت قرار نگیرد ،از اینرو هرگز قصد اصابت تیر به «ابف» قصد اصابت تیر به هرر
انسانی قلمداد نمیشود.
گروهی جنایت ناشی از خطای در شخص با وجرود قصرد مجرمانره را (بردون وجرود
تقصیر مؤار در جنایت) در حمرم شربهعمرد دانسرتهانرد (حسرینی عراملی .)98 :1019 ،در
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حابیکه غابا حقوقدانان اسالمی خطرای در شرخص را ،خطرا در یمری از عناصرر اصرلی
جنایت عمدی محسوب کرده اند و ارتماب جنایت در این شرایط را ،بدون ثنمره در قصرد
مرتما تفصی داده باشند ،اعم از ثنمه به قصد کشتن انسان محترم یرا مهدورابردمی اقردام
کرده باشد ،از مصادیق جنایت خطای محض قلمداد کردهاند.
فقیهان امامیه ،غابباً ضابط عمد در فع را ،قصد شخص معینی دانستهاند که جنایرت برر
او واقع میشود (شهید اانی ،1019 ،ج  .)083 :2چنانمه قانونگذار نیز در بند ابف مادۀ 231
ق.م.ا .بر رأی مشهور فقها تأکید کرده است.
یعلیه و قصد جنایرت برر او ،از
بنابراین بهموجا این نظر و دیدگاه ،تعیین شخص مجن ٌ
اجزای اصلی جنایات عمدی محسوب و با عدم توجه به قصد فردی که جنایت بر او واقرع
شده است «عمد» محقق نخواهد بود .پس اگر کسی بهسوی دیگری شرلیک و بره شخصری
غیر از فرد مورد نظر اصابت کند ،طبق قواعد و ضابطۀ ذکرشرده ،بردون تردیرد جنایرت از
مصادیق خطای محض خواهد بود؛ چرا که جانی نه قصد فع واقعشده برر مجنریٌعلیره را
داشته است و نه قصد کشتن او را (حسینی عاملی ،1019 ،ج .)222 :13
به عالوه نمیتوان گفت او قصد کشتن انسرانی را داشرته و خواسرت وی محقرق شرده
است ،زیرا« ،قصد انسان معینی» که در اار خطا ،جنایت بر وی واقع نشد ،مستلزم عدم قصد
مطلق انسان است.
مفاد بند پ مادۀ  232ق.م.ا .بهروشنی مؤید نظر اخیرر اسرت ،زیررا قانونگرذار برا ایرن
عبارت « ...نه قصد فع واقعشده بر او را »...بر کفایت عدم قصد شخص در تحقق جنایرت
خطایی محض تأکید کرده است.
بنابراین اگر کسی به طرف دیگری تیراندازی کند و پس از اصابت ،تیر از بدن او خارج
شود و بهطور کامالً اتفاقی به دیگری اصابت کند و او را نیرز بمشرد ،جنایرت اول عمرد و
دومی خطایی محض خواهد بود (ابنمودود ،1381 ،ج .)23 :1
همچنین اگر کسی شخصی را به قصد قت از بلندی به پرایین پرتراب کنرد و اتفاقراً برر
روی دیگری بیفتد و او را بمشد ،دیه اابت میشرود ،زیررا ،جنایرت وی در مرورد شرخص
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اابو ،خطایی محرض اسرت (طباطبرایی ،1010 ،ج  )191 :2و همرین حمرم را دارد ،اگرر
بخواهد او را بر روی شخص معینی پرتاب کند و بهطور اتفاقی روی شخصی دیگرر بیفترد
(حلبی .)931 :1922 ،اما اگر بدون قصد قت و با فع غیرقتابه ،او را بر شخص مرورد نظرر
بیفمند ،جنایت شبهعمد خواهد بود.
علیهذا با توجه به بند ابف مادۀ  231ق.م.ا .و نیز ضابطۀ مرذکور در بنرد پ مراده 232
همین قانون ،در صورتیکه جانی بدون قصد فع واقعشده برر مجنریٌعلیره و بردون قصرد
نتیجه ،مرتما تلف نفس یا عتو دیگری شود ،جنایت خطایی محرض خواهرد برود .ایرن
مالک بدون تردید بر موردی که کسی با وجود قصد قت انسران محتررم در اارر خطرای در
فع  ،شخص دیگری غیر از فرد مقصود را بمشد ،نیز منطبق است ،زیررا کسری کره بردون
تعدی و تفریط به طرف فرد معینی تیراندازی و اتفاقاً تیر وی به دیگرری اصرابت مریکنرد،
جنایتی مرتما شده است که تمام شرایط و ارکان الزم در تحقق جنایت خطایی محرض را
دارد؛ چرا که نه «قصد جنایت بر مجنیٌعلیه» را داشته است و نه «قصد فع واقعشده برر او
را»؛
جنایات در حكم خطای محض

گاهی شاید جنایت ارتمابی توسط جانی در ظاهر بهصورت عمد یا شبهعمد واقع شرده یرا
در شرایط خاصی تصور عمد و خطا دربرارۀ ثن مشرم باشرد ،بمرن قانونگرذار در قرانون
مجازات اسالمی  1991ه.ش ثاار جنایت خطای محض را بر ثن مترتا و بهعنوان «جنایرت
در حمم خطای محض» از ثن یاد کرده بود ،چنانمه ارتماب جنایت توسط مجنون و صغیر
و همچنین شخص خواب (نرائم) را در زمررۀ خطرای محرض ثورده اسرت .امرا در قرانون
مجازات اسالمی  1932هر.ش مقنن ایرانی در بندهای ابف و ب مادۀ  232قانون مذکور این
موارد را مصداق قت خطای محض و نه در حمم خطای محض بهشمار ثورده است؛
ـ جنایت مجنون

جنون کیفیتی روانی است که در اار بههمریختگی ذهنی ،قردرت تشرخیص و ارزیرابی فررد
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زائ میشود .در قانونهای جزایی از جنون تعریفی نیامده و ضابطۀ مشخص و معینی برای
ثن ارائه نشده است.
غابباً جنون را اختالل در عق تعریف کرده اند و مجنون را صفت کسی دانستهاند که در
ارزیابی صحیح ادراکات و افمار خود اشتباه میکند و در مورد واقعیتهای خرارجی ،حتری
در مقاب قراین متتاد استنباطهای نادرستی دارد ،بهگونهای که جریان افعال و سرخنان وی
(مگر نادراً) خرارج از مردار عقر اسرت (جرجرانی ،1011 ،ج  .)019 :1مرادۀ  103قرانون
مجازات اسالمی  1932میگوید« :هرگاه مرتما در زمان ارتماب جرم دچار اختالل روانی
بوده بهنحوی که فاقد اراده یا قوّۀ تمییز باشد ،مجنون محسوب و مسئوبیت کیفری ندارد».
مادۀ  291ق.م.ا .و تبصرۀ ثن ،جنون را زوال عق دانسته 1و مادۀ  292ق.م.ا .به این امرر
توجه داده است که هر نوع اختالل روانی جنون محسوب نمیشود 2.اگرچه بهموجا مرادۀ
 103ق.م.ا .اختالل روانی که موجا زوال اراده یا قوّۀ تمییز باشد ،مرتما را از جهت عدم
مسئوبیت کیفری ،مجنون بهحساب ثورده است.

9

جنون دارای مراتا مختلف است 0.ضابطه در تشرخیص جنرون «کامر » را عردم درک
اوقات و ناتوانی در تشخیص زمان و نیز عردم درک و فهرم سرخنان خرود و دیگرران ذکرر
کرده اند (خویی ،1932 ،ج  .) 901 :2با توجه به اطرالق نصروص واردشرده ،هرر درجره از
جنون مانع مسئوبیت کیفری مجنون قلمداد شده است.
اگرچه مواد  103و  111ق.م.ا .برر ضررورت احرراز رابطرهای کره بتروان عمر مجرمانره را
 .1در مادۀ  291ق.م.ا .ثمده است« :زائ کردن عق موجا دیۀ کام و ایجراد نقرص در ثن ،موجرا ارش اسرت،
خواه جنایت در اار ایراد ضربه وجراحت ،خواه ترساندن و مانند ثن باشد.
یعلیه دچار جنون ادواری شود ،ارش اابت است».
تبصره ر در صورتیکه مجن ٌ
 .2بهموجا مادۀ  292ق.م.ا« :.در زوال و نقصان حافظه و نیز اختالل روانی ،در صورتیکه بره حرد جنرون نرسرد،
ارش اابت است».
 .9مادۀ  103ق.م.ا .مقرر میدارد« :هرگاه مرتما در زمان ارتماب جرم دچار اختالل روانی بوده بهنحوی که فاقرد
اراده یا قوّۀ تمییز باشد ،مجنون محسوب میشود و مسئوبیت کیفری ندارد.
 .0مادۀ  1211قانون مدنی مقرر میدارد« :جنون به هر درجه که باشد ،موجا حجر است».
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محصول جنون مرتما دانست ،تصریح نمرده است ،برخی از دانشرمندان اسرالمی در تأبیفرات
خود ،وجود این ارتباط را دبی سقوط مجازات جنرون بیران کرردهانرد (طباطبرایی ،1010 ،ج :1
.)229
حقوقدانان اسالمی با استناد به مدارک روایی و با توجه به تأار ارادۀ مجنون از فشارهای
روانی و ناتوانی وی در سنجش امور ،عمرد و خطرای او را یمسران شرمرده (حرر عراملی،
 ،1019ج  )991 :2به دبی عدم اعتبار قصد وی ،جنایت ارتمابی را بهمنزبۀ خطایی محرض
قلمداد کردهاند (عمدابمجنون خطاءٌ).
قانونگذار نیز در بند ب مادۀ  232جنایت ارتمرابی توسرط مجنرون را جنایرت خطرایی
محض«محسوب» کرده است.
مالک در ترتا ثاار خطایی محض بر جنایت مجنون ،عروخ حابرت جنرون در زمران
وقوع فع است ،اگرچه نتیجۀ ثن در زمان افاقه حاص ثمده باشد ،بذا اگرر جررم ارتمرابی،
عمدی و مرتما ،مجنون باشد؛ بمن پس از افاقۀ وی ،مجنیٌعلیه در اار سرایت فوت شود،
مرتما مستوجا قصاص نیست.
چنانچه جانی مدعی عروخ جنون در زمان ارتماب جنایت شود ،در صرورت نبرود سرابقۀ
جنون ،باید ادعای خود را اابات کند ،چرا که اص عدم زوال عق اوست ،بذا قول وبیّ دم مبنری
بر تعق وی به هنگام ارتماب جنایت ،مقدم خواهد بود (نجفی ،1381 ،ج  192 :01ر .)199
بمن اگر جانی قبالً مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایرت در زمران دیروانگی او واقرع
شده است ،ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته میشود ،مگر ثنمه اوبیای دم افاقرۀ او را اابرات
کنند ،زیرا ادعای ثنان خالف اص است (خویی ،1932 ،ج  .)93 :2در هر حال جنرون در حرین
ارتماب ،به هر درجه که باشد ،رافع مسئوبیت کیفری و دیه بر عاقله خواهد بود.
شایان ذکر است که عدم توانایی در تشخیص و ارزیابی اموری خراص ،جنرون قلمرداد
نمیشود و از اینرو ضعف قوّۀ تمییز در مواردی مانند سفه مرتما ،مانع ابوت یرا اجررای
کیفر نخواهد بود.
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سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوّۀ تمییز است ،در ادارۀ امرور مرابی خرود
بهطوری ناتوان است که از نظر عرف ،تصرفات وی در حقوق مابی ،غاببراً خرارج از مسریر
عقالیی است .در قانون مدنی از سفیه به غیررشید یاد شده است.

1

حقوقدانان مسلمان سفاهت را درجهای از دیوانگی تلقی نمردهانرد و عقر را فرارق سرفه و
جنون شمردهاند ،چنانمه در تمییز میان کودکی و سفه ،بلوغ را مالک دانسرتهانرد (مغنیره ،بریترا:
 290ر  .)291از اینرو ،سفاهت از عوام رافع مسئوبیت کیفری قلمداد نشده و سفیه را هرچنرد
در تصرفات مرابی محجرور اسرت ،همچنران نسربت بره ثارار جزایری اعمرال خرویش مسرئول
میشمارند؛ بهطوری که اگر به جرمی اقرار کند که مستلزم مجازات حد یرا تعزیرر باشرد ،بره ثن
محموم میشود و اگر مرتما قت عمد شود ،سفاهت وی مانع اجرای کیفرر قصراص نخواهرد
بود .چنانمه در مادۀ  191ق.م.ا .ثمده است :اقرار شخص سفیه نسبت به امور کیفری نافذ است.
چنانچه جنون بعد از وقوع جنایت بر جرانی عرارخ شرود ،در ماهیرت جررم ارتمرابی
تأایری نداشته و با وجود شرایط و عناصر الزم ،جنایت عمدی خواهد بود .بمن برخری در
اجرای قصاص بر قاتلی که پس از ارتماب جنایت دیوانه شده است ،تردید کردهاند.
این گروه با توجه به اطالق حدیو رفع که شام جنون در زمان ارتماب جنایت و نیرز
جنون عارخ بعد از ثن میشود ،مجازات جانی را در ایرن مرورد جردا بعیرد دانسرتهانرد و
گفتهاند مشم بتوان بدون اممان استماع دفاعیات متهم ،وی را بره قصراص محمروم کررد،
چرا که اگر جانی عاق بود ،از خود دفاع میکرد و مثالً بهنحوی پذیرفتنی به جررح شرهود
میپرداخت یا مدعی دفاع مشروط میشد .بنابراین شبهۀ حاص از عدم اممان دفاع ،بهسبا
دیوانگی ،موجا سقوط قصاص خواهد بود (بنیحسینی 111 :1900 ،ر .)112
تبصرۀ یک مادۀ  111ق.م.ا .عروخ جنون بعد از ارتماب جنایرت را در ضرمان جرانی
مؤار ندانسته و در راستای تأمین حقوق بزهدیدگان ،جنرون را مرانع پیگررد قلمرداد نمررده
است .در تبصرۀ مذکور میخوانیم« :نسبت به مجازاتهایی که جنبۀ حقابناسی دارد ،ماننرد
 .1مادۀ  1218ق.م :.غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مابی خود ،عقالیی نباشد.
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قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جررم ،جنرون مرانع از تعقیرا و رسریدگی
نیست» .بنابراین چنانمه فتوای مشهور فقیهان اسالمی نیز تأکید دارد ،جنرون جرانی بعرد از
وقوع جنایت ،اگرچه عروخ ثن قب از صدور حمم و در جریان رسیدگیهای مقدماتی یرا
بعد از ثن باشد ،بنا بر مقتتای اطالقات ادبه ،مانع کیفر قصاص نمیشود (حلری ،1021 ،ج
 .)203 :2این رأی که ادعای نبود اختالف در ثن میشرود (نجفری ،1381 ،ج  )128 :01بره
برخی روایات نیز مستند شده است (حر عاملی ،1019 ،ج  ،13باب )23؛
ـ جنایت صغیر

کودکی را یمی از عوام رافع کیفرر دانسرتهانرد و جررایم ارتمرابی توسرط اطفرال را فاقرد
خصوصیاتی شمرده اند که به موجا ثن بتوان اجررای مجرازات را توجیره کررد .مرادۀ 102
ق.م.ا .در این زمینه مقرر میدارد« :افراد نابابغ مسئوبیت کیفری ندارند».
بنابراین اعمال کیفر مگر بر اشخاص بابغ صورت نمریگیررد و از ایرن نظرر ،تشرخیص
زمان بلوغ از اهمیت بسیاری برخوردار است؛
ـ معیار بلوغ

حقوقدانان مسلمان در بیان مالک و ضابطۀ تشخیص بلوغ شرعی اختالف کردهاند و در این
راه غابباً سه معیار «سن»« ،رشد جنسی» و «رویش موهای خشن در برخی قسمتهای بدن»
را مورد توجه قرار دادهاند.
از فرق اه سنت ،شافعیه و حنابله ،سن بلروغ را در زن و مررد  11سرال و مابمیره 19
سال گفتهاند (ابنحزم ،بیتا ،ج  88 :1ر  .)83حنفیه ،بلروغ مررد را در  18سرال و زن را در
 19سابگی ذکر کردهاند (مغنیه ،بیتا .)911 :اغلا فقهای امامیه سن بلروغ را در پسرر  11و
در دختر  3سال قمری دانستهاند .اگرچه برخی از متأخرین شریعه ،بلروغ دخترران را در 19
سابگی محقق دانستهاند.
بهموجا تبصرۀ یک مادۀ  1211ق.م« :.سن بلوغ در پسر پانزده سال تمرام قمرری و در
دختر  3سال قمری است» .در مادۀ  109ق.م.ا .نیرز برر مرالک مرذکور تأکیرد شرده اسرت.
مرتمبان جرایم در سنین مذکور بهطور نسبی دارای مسئوبیت کیفری خواهند بود.
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با وجود این برخی فقیهان امامیه ،برای اجرای کیفر عالوه بر شرط بلروغ ،رشرد را نیرز
الزم شمردهاند (حسینی عاملی.)23 :1019 ،
همچنین حقوقدانان اسالمی عموماً انزال منری در مررد و حریض در زن را نشران بلروغ
دانستهاند و مذاها مختلف ،بر این رأی اتفاق کردهاند (مغنیه ،بیترا .)911 :اگرچره برخری
می به ازدواج را در احراز بلوغ فرد کافی شمردهاند (مدنی کاشانی.)39 :1931 ،
عالوه بر مالکهای مذکور ،بعتی از فرق اسالمی رویش موهای خشن در اطراف فرج
و بغ را دال بر بلوغ میدانند و در مقاب گروهی ثن را ماننرد دیگرر موهرای بردن قلمرداد
کردهاند (مغنیه ،بیتا .)281 :شایان ذکر است که تحقق بلوغ بره هماینردی و اجتمراع همرۀ
مالکهای مذکور در فرد منوط نیست و وجود هر یک از ثنهرا برهتنهرایی برر بلروغ دالبرت
خواهد داشت .از اینرو پسری که به  11سابگی رسیده است ،هرچند تاکنون محتلم نشرده
باشد ،بابغ محسوب میشود (خویی ،1932 ،ج  )99 :2و چنین فررخ مریشرود کره عردم
احتالم شخص در این سن ،به سبا ثفت و نقصانی است که در خلقت او وجود دارد ،زیرا
غابباً سن مذکور اقتتای احتالم را دارد.
کودکان را به صغیر ممیز و غیرممیز طبقهبندی کردهاند .غیرممیز به کودکی گفته میشود
که فاقد قدرت تشخیص و ارزیابی مصابح و مترار خرویش باشرد ،وضرعیتی کره از توبرد
شروع و تا سن تمییز ادامه مییابد .اغلا سن تمییز را هفت سابگی گفتهاند.
بنابراین صغیر ممیز کودکی است که فی ابجمله استعداد تمییز میان منرافع و زیرانهرای
خود را داشته باشد و بر مشروعیت یا عدم مشروعیت اعمال خرویش در حردی پرذیرفتنی
ثگاهی دارد ،این دوران از  9سابگی تا بلوغ کودک را دربر میگیرد.
تفمیک و تقسیم صغیر ممیز و غیرممیز دارای ثاار حقوقی متفاوتی است که در مواضرع
متعدد مورد توجه قانونگذار واقع شده 1،چنانمه در مواردی وضعیت خاص کودک ممیرز و
غیرممیز بودن ثن ،مبنای تشخیص قوّت سبا نسبت به مباشر قرار گرفته است.
 .1از جمله تبصرۀ یک مادۀ  991و مادۀ  292ق.م.ا.
 .2مادۀ  122ق.م.ا.

2
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باید توجه داشت مدارکی که بر رفع مسئوبیت کیفری کودکان دالبت دارد ،اطالق دارند
و صغیر ممیز و غیرممیز را شام میشوند .قانونگذار نیز در مرادۀ  102ق.م.ا .برر ایرن امرر
تصریح کرده است.
با توجه به شرایط خاص روحی و روانی کودکان ،جنایت ارتمابی توسط صغار ،اگرچه
دارای صورتی از عمد یا به ظاهر از مصادیق شبهعمد باشد ،بهمنزبۀ خطای محض قلمداد و
عاقلۀ جانی عهدهدار پرداخت دیه میشود .بند ب مادۀ  232ق.م.ا .جنایت ارتمرابی توسرط
صغیر را خطای محض محسوب کرده است ،خواه اقدام وی ظاهراً عمدی ،خواه شبهعمدی
قلمداد شده باشد .در هر حال جنایت عمدی کودک ،خطای محض محسوب است ،چنانمه
در متون فقهی میخوانیم« :عمد ابصبی خطاءٌ».
گاه کاستیهای توان ذهنی و قدرت عقلی مانند عتره ،موجرا زوال مسرئوبیت کیفرری
میشود .در حقوق اسالمی معتوه ،در احمام گاه ملحق به صغیر قلمداد شده است.
ـ عته

در مواردی اگرچه مجررم برابغ و عاقر اسرت ،رشرد عقلری مرتمرا برا سرن واقعری وی
ناهماهنگ است .اشخاص مذکور که در منابع فقهی «معتوه» خوانده میشوند ،هرچند دچرار
نقیصۀ عقلی هستند ،مجنون محسوب نشدهاند .بلمه با توجه به سن عقلیشان ،شاید نسربت
به رفتار مجرمانۀ خود مسئوبیت کیفری داشته باشند؛ بمن ،اگر واجد «عق کودکی» باشرند،
با وجود بلوغ ،مسئوبیت کیفری نخواهند داشرت .بنرابراین ارتمراب جررم توسرط شرخص
سیسابهای که توانایی عقلی وی در حد کودک پنجسابه است ،مشرمول احمرام مربروط بره
کودک «غیرممیز» میشود و اگر رشد عقلی وی در حردود طفر دهسرابه باشرد ،در احمرام
ملحق به کودک ممیز خواهد بود.
عقاماندگان ذهنی که در این گروه جای میگیرند ،از مجانین متمایزند؛ زیرا فارق عتره
از جنون عق است و اگرچه سن عقلی معتوه کمتر از سن واقعی است ،مانند کودکان عاق
محسوب میشوند و دیوانه تلقی نمیشوند ،ضمن ثنمه بلوغ بهعنوان فارقٌعته از صغر ،ثنان
را از کودکان نیز ممتاز میکند.
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برخی فقیهان اسالمی بهطور کلی «رشد» بزهمار را از شرایط ابوت کیفر حد و قصراص
دانستهاند ،این گروه استمرار ضعف قوّۀ تمییز و تشخیص بزهمار را وقتی متصر بره سرن
صغر است ،به رغم احراز بلوغ جسمی وی مانع کیفرر شرمرده و چنانمره گفتریم ،جنایرت
ارتمابی را بهمنزبۀ خطای محض شمردهاند (حلی ،1021 ،ج .)203 :2
قانونگذار نیز در مادۀ  31ق.م.ا .در این زمینه مقرر داشته است« :در جرایم موجا حرد
یا قصاص ،هرگاه افراد بابغ کمتر از هجده سال ،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمرت ثن را
درک نمنند و یا در رشد و کمال عق ثنان شبهه وجود داشته باشد ،حسا مورد ،برا توجره
به سن ثنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فص محموم میشوند.
تبصره ر دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقر  ،مریتوانرد نظرر پزشرمی قرانونی را
استعالم یا از هر طریق دیگر که مقتتی بداند استفاده کند».
بنابراین بزهماران معتوه یا عقاافتادگان ذهنی و نیز کسرانی کره در رشرد ثنران تردیرد
است ،به کیفر حد و قصاص محموم نمیشوند ،بلمه مجازاتهای تعزیری مقررر در فصر
دهم قانون مجازات اسالمی نسبت به ثنان اعمال میشود.
باید توجه داشت که تأایر «عدم رشد» در دفع کیفر قصاص و حد به مرتمبانی کره سرن
ثنها کمتر از  18سال است ،مقید نیست؛ زیرا موضوع حمم ،وضعیت قروّۀ عقالنری بزهمرار
صرف نظر از سن وی است .از اینرو افراد با هر سنی چنانچره معتروه شرناخته شروند ،بره
مجازاتهای مذکور محموم نمیشوند و در صورت ارتمراب جنایرت عمردی ،عاقلرۀ ثنهرا
عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود.
بنابراین با توجه به ثنچه در مادۀ  31ق.م.ا .ثمده است ،برای احراز ابوت قصراص علیره
جنایتمارانی که کمتر از  18سال دارند ،بنا بر اص  ،رشد عقلی ثنران بایرد احرراز شرود ،در
حابیکه اگر بزهمار بیش از  18سال داشته باشد ،ادعای عردم رشرد مسرموع اسرت ،بمرن
مدعی باید ثن را اابات کند؛
ـ جنایت درخواب

گاه شاید غلطیدن در خواب یا حرکت و راه رفتن در این وضعیت ،موجا جنایت دیگرری
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شود 1.فقیهان مسلمان با استناد به مدارک روایی و با توجه به فقردان قصرد الزم در تحقرق
عمد ،جنایت ارتمابی توسط شخص خواب را موجا قصاص ندانستهانرد و برر ایرن رأی،
ادعای اجماع کردهاند (نجفی ،1381 ،ج  .)192 :01زیرا عالوه بر تزبزل رکن روانی در ایرن
موارد ،جانی در ایجاد سبا جنایت (خوابیدن) معذور بوده است.
اگرچه در دفع کیفر قصاص از جانی تردیدی وجود ندارد ،در تشخیص عنروان جنایرت
و عهدهدار بودن پرداخت دیه ،نظریات مختلفی ابراز شده است.
گروهی دربارۀ اممان اسناد جنایت به شخص خواب تشمیک کردهاند و ابوت ضمان دیره را
نیز منتفی دانستهاند؛ زیرا دیه در مواردی اابت میشود که جنایت به اختیرار و ارادۀ جرانی اسرناد
داده شود .اگر شخص بدون صدور فع ارادی از وی ،به ارتمراب جنایرت مرتهم شرود ،جرانی
قلمداد نمیشود و ضمان اابت نخواهد شد ،چرا که اصوالً مرگ و تلف حاصر  ،ناشری از یرک
حاداه و اتفاق طبیعی بوده و جنایتی واقع نشده است .چنانمه اگر طوفان شخصی را از بلندی برر
روی دیگری پرتاب کند و او را بمشد ،ضمان دیه بر هیچکس اابت نمیشود ،زیرا پرتابشرونده
فاقد اراده و اختیار بوده است (خویی ،1932 ،ج  222 :2ر .)229

 .1روانشناسان در تحلی و توجیه حرکت در حال خواب مینویسند :حرکت در خواب یمی از اختاللهای ناشری
از «تزبزل وحدت شخصیت»  Dissociationاست .تزبزل وحدت شخصیت وقتی صورت میگیرد که یک قسمت
از شخصیت ،از سایر قسمتها جدا شده و مانند واحد مستقلی عم میکند ،این جریان عمرسابعملری اسرت کره
فرد برای جلوگیری از پیدایش اضطراب از خرود ظراهر مریسرازد .وقتری محررکهرای ممنروع مریخواهنرد وارد
قسمتهای ثگاه شخصیت شوند ،فرد دچار اضطراب میشود و برای جلوگیری از پیدایش اضطراب ،اعمرابی از او
سرمیزند که از حوزۀ ثگاهی وی خارج است .راه رفتن یا حرکت در خواب از اینگونه است .فرد در عابم خواب
اعمابی را که در بیداری نمیتواند انجام دهد بجا میثورد ،این نروع اعمرال ماننرد ر یاهرایی هسرتند کره در ثنهرا
تمایالت عقاماندۀ فرد ارضا میشوند .حرکت در خواب مانند ر یا بردون ثگراهی فررد صرورت مریگیررد ،ایرن
حرکت اگر فرد را از بحاش بدنی با خطر مواجه نمند ،اشمابی توبید نمیکند  ...برای اینمه فرد از حرکرت خرواب
خودداری کند ،باید متوجه تمای عقاراندۀ خود شود و ثن را خوب تشخیص دهد و درک کند و بپذیرد ،در غیرر
اینصورت اغلا در خواب حرکت خواهد کرد.
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در تقویت این نظر به اصابه اببرائه نیز متمسک شدهانرد و گفترهانرد از ثنجرا کره اصر
اقتتای برائت دارد ،نه بر جانی و نه بر عاقلۀ او یا بیتابمال ضمانی نخواهد بود.
بمن ،غابا مؤبفان میان جنایت شخص خواب (نائم) و کسی کره برر اارر علر قهرری
وسیلۀ جنایت دیگری شده است ،تفاوت قائ شده و جنایت ناشی از حرکت یا غلطیدن در
خواب را مستند به جانی دانستهاند (نجفری ،1381 ،ج  .)21 :01زیررا بررخالف کسری کره
طوفان او را پرت کرده ،این حرکت خود جانی است که در خواب موجا صردمه و تلرف
میشود ،اگرچه وی بر فعر خرویش ابتفرات و ثگهری نداشرته اسرت .بنرابراین نمریتروان
خوابثبودگی راننده را که به تصادم و جنایت منجرر شرده اسرت ،موجرا زوال ارادۀ وی
قلمداد کرد؛ زیرا قب از ثنمه خواب از ثدمی سلا اختیار کند ،ثاار ثن ظاهر میشود.
با وجود این برخی ،جانی شمردن شخص خواب را به اممان اسناد جنایت به وی مقیرد
کردهاند (موسوی خمینی ،1982 ،ج .)121 :2
بعتی جنایت شخص خواب را «شبهعمد» قلمداد کرده و دیره را برر عهردۀ وی اابرت
شمرده اند (حلی ،1021 ،ج  .)211 :2گروهی نیز ثن را از باب االسباب محسوب کرده و از
ثنجا که در باب ضمان نفوس (به دبی اصابه ضمان علی ابمتلرف دون غیرره) خرود جرانی
مسئول است ،وی را ضامن دیه دانستهاند (نجفی ،1381 ،ج .)199 :01
این نظر که ضمان را بهدبی شبهعمد بودن جنایت بر عهدۀ جانی قرار مریدهرد ،مرورد
ایراد واقع شده است؛ زیرا جنایت در صورتی شبهعمد است کره جرانی در ثن قصرد فعر
داشته باشد ،در حابیکه شخص خواب ،فع واقعشده بر مجنیٌعلیه را قصد نمرده است .از
اینرو غابا فقیهان این نوع از جنایت را بهمنزبۀ خطایی محض تلقی کردهاند ،زیررا جرانی
در ثن نه قصد فع دارد و نه قصد جنایت را ،بنابراین عاقلۀ شخص خواب (نرائم) مملرف
به پرداخت دیه شده است .این در صورتی است که اممان استناد جنایت بره جرانی وجرود
داشته باشد (موسوی خمینی ،1982 ،ج )121 :2؛
ـ جنایت در بیهوشی

بهموجا بند ابف مادۀ  232ق.م.ا .جنایت ارتمابی توسط شخص خرواب خطرایی محرض
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محسوب میشود .به عالوه ،ارتماب جنایت در حال بیهوشی نیز مشمول این حمم شمرده
شده است .بنابراین هرگاه کسی در حابی که بیهوش است ،بر اار حرکت موجرا جنایرت
بر دیگری شود ،چنانچه نتیجۀ حادث ،مستند به وی قلمداد شرود ،جنایرت خطرای محرض
محسوب و عاقلۀ وی عهدهدار دیه خواهد بود.
اطالق بیان قانونگذار مبنی بر تسری احمام جنایت در حال خواب به حابت بیهوشری،
مح تأم است؛ زیرا برخالف شخص خواب ،تنها در شرایط خاصی اممان اسناد جنایرت
به فرد بیهوش تصورشدنی است.
در غابا موارد ،عروخ حابت بریهوشری خرارج از ارادۀ شرخص اسرت و از ایرنرو
نمیتوان جنایت واقعشده در وضعیت بیهوشی غیرارادی را ،به وی مستند دانست .بهطرور
مثال اگر کسی که بهسبا عواخ ناگهانی ،بیهوش شده است ،از بلندی بر دیگری سرقوط
کند و موجا ثسیا شود ،مرتما جنایت نشده ،زیرا ثنچه واقع شده ،حاداهای اسرت کره
موجا ضمان نمیشود و مانند وقتی است که طوفران دیگرری را برر اابرو پرتراب کنرد و
موجا صدمه شود.
بنابراین ثنچه در بند ابف مادۀ  232ثمده است ،بهویژه با توجره بره سریاق عبرارات و قرراین
موجود در تبصرۀ ثن ،منصرف از بیهوشی عارضی و غیرارادی است .بذا ابحاق احمرام مربروط
به جنایت در حال خواب به حابت بیهوشی ،به مواردی محدود میشود که بتوان جنایرت را بره
شخص بیهوش مستند دانست و ثن وقتی است که وی با ارادۀ خویش بابمباشرره یرا بابتسربیا
اقدام به بیهوش کردن خود میکند؛ در اینصورت ،جنایت ارتمابی مانند صدمه بره دیگرری در
حال خواب ،به وی مستند بوده است و خطایی محض محسوب میشود.
هرگاه شخص ،با علم به اینمه خوابیدن یا بیهوش کردن خود در شرایطی خاص ،نوعاً
دیگران را در معرخ ثسیا قرار میدهد ،بخوابرد یرا خرود را بریهروش کنرد ،نسربت بره
صدمات حادث ،جانی عمد شناخته و به قصاص محموم میشود؛ زیرا اقدام به خوابیدن یرا
بیهوش کردن خود در ثن شرایط ،فعلی است که قصد به ثن ،برا علرم و ابتفرات بره ترأایر
غاببی ثن در حدوث نتیجه ،بر وجود قصد فع و قصد جنایت دالبت دارد.
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از اینرو قانونگذار در تبصرۀ مادۀ  232ق.م.ا .تصریح میکنرد هرگراه مرتمرا ،ثگراه و
متوجه باشد که اقدام او به خواب و بیهوشی نوعاً موجا جنایرت برر دیگرری مریشرود،
جنایت عمدی محسوب خواهد شد.
این حمم به جنایات اختصاص ندارد ،بلمه بهطور کلی در همرۀ جررایم جراری اسرت.
چنانمه مادۀ  119ق.م.ا .در این زمینه مقرر میدارد« :هر کس در حال خواب ،بریهوشری و
مانند ثنها ،مرتما رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود ،مجازات نمریگرردد؛
مگر اینمه شخص با علم به اینمه در حال خواب یا بیهوشی مرتما جرم میشرود ،عمرداً
بخوابد و یا خود را بیهوش کند».
با این حال استنباط چنین است که بند ابرف مرادۀ  232قرانون مجرازات اسرالمی 1932
هر.ش مطلق بوده و شام بیهوشیهای غیرارادی مانند بیهوشی بر اار بیمراری یرا صررع
می شود یا عوام طبیعی دیگری را هم دربر می گیرد .در هر حال جنایرت مسرتند بره فعر
شخص بیهوش (مغمیٌعلیه) و خطای محض بوده و عاقله ضامن است.
نتیجهگیری
 .1با توجه به تعریفی که فقهای امامیه از تعریف قت خطای محض ارائه دادهاند ،درمییابیم
که چنانچه قتلی اتفاق بیفتد ،در حابیکه قات قصد ثن را نداشته باشرد و و همچنرین قصرد
انجام دادن عملی نسبت به مقتول را هم نداشته باشد ،این قت  ،خطای محض خواهرد برود.
مطلا فوق را در تعبیر دیگری میتوان چنین بیان کرد که اگر قصد انجام دادن فع نسربت
به مقتول و نیز قصد وقوع قت (قصد فع و قصد نتیجه) وجود نداشته باشرد ،قتر از نروع
خطا ی محض است .چنانمه محقق حلی در شرایع و شهید اول در بمعه و سایر فقها ،مالک
و ضابطۀ قت خطای محض را چنین بیان کردهاند و ضابط ابخطاء ان یمون مخطئا فی فعلره
و قصده؛
 .2ابوت ثاار جنایت خطایی محض ،به مباشرت جانی در ارتماب ثن منروط اسرت؛ زیررا
چنانچه وی به تسبیا موجا قت یا ضرب و جرح شود ،به دبیر ضررورت عردوانی برودن
سبا و وجود خطای جزایی در تسبیا جنایت ارتمابی ،در حمم شبهعمد محسوب میشود.
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هرگاه سبا بدون قصد فع و قصد نتیجه ،مرتما جنایت شرود ،برا احرراز تقصریر جنایرت
شبهعمد قلمداد میشود .چنانچه در قت ناشی از تصادفات ،راننده نه قصد زدن به مقتول و نره
قصد کشتن او را داشته و بمن چون تفریط و بیاحتیاطی و بیمباالتی نسبت به نفس دیگرران
از وی سر زده (تقصیر) رفتار او ،مشمول عنوان شبهعمد است ،نه خطای محض؛
 . 9اگر جانی مرتما تعدی و تفریط (تقصیر) شود ،نسبت به جنایرت مسرئول اسرت و
جنایت شبهعمد خواهد بود نه خطای محض؛
 . 0بنا به مراتا در قت خطای محض و مالک استناد جنایت به مرتما دو معیار دیگرر
در بین است .اول خطای در فع  ،دوم خطای در قصد ،یعنی نره قصرد ارتمراب فعلری کره
منتهی به قت شده بر روی مجنی ٌعلیه را و نه قصد قت او را (نتیجه) داشرته اسرت (مخطئراً
فی فعله و قصده)؛
 .1بنا بر نوثوری قانون مجازات اسالمی  1932ه.ش در بند ابف مادۀ  232ارتماب قتر
در حال خواب یا بیهوشی (توسط نائم یا مجنیٌعلیه) و مانند این دو ،مثالً از سروی کسری
که هیپنوتیزم شده است ،مصداق خطای محض خواهد برود ،زیررا نره قصرد فعر موجرا
جنایت را داشته است و نه قصد نتیجه را .مشروط به ثنمه مرتما ثگاه و متوجه نباشد کره
خوابیدن یا بیهوش کردن خود یا هیپنوتیزم وی نوعاً موجا جنایت بر دیگرری مریشرود
(مانند مادری که میداند اگر در کنار فرزندش بخوابد ،بر حسا عادت غلرط مریخرورد و
فرزندش در زیرش میماند و میمیرد) در این صورت جنایرت او عمرد محسروب اسرت و
کیفر عمد را دارد؛
 .2نوثوری دیگر قانون مذکور این است که قت توسط صغیر یا مجنون در بند ب مرادۀ
 232خطای محض محسوب میشود و نه در حمم ثن عمد ابصبی و ابمجنون خطاء؛
 .9استنباط این است که قانونگذار ایرانی در بندهای ابرف و ب و پ مرادۀ  232قرانون
مجازات اسالمی ،مصادیق قت خطای محض را با توجه به مالکهای ذکرشده بیان کررده و
در مقام بیان ،چیزی را ناگفته نگذاشته و تمام ماوضعبره را ثورده و در واقرع تعریرف را برا
ذکر مصادیق بیان کرده است؛
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 .8انتقادی که بر بند ب مادۀ  232وارد میشود این است کره واژۀ «ماننرد ثنهرا» کلری و
مبهم بوده و موجا سردرگمی در تطبیق و تشخیص خواهد شد .قانون عرادی نبایرد دارای
اجمال و ابهام باشد و الزم بود به طور واضح و روشن در قابا مثرال و غیرره توضریح داده
میشد؛
 .3انتقادی که بر تبصرۀ مادۀ  232قانون مجازات اسالمی وارد خواهد بود ،این است که
با ذکر عبارت کلی :در مورد بندهای ابف و پ «هرگاه مرتما ثگاه و متوجه باشد که اقدام
او نوعاً موجا جنایت بر دیگری میگردد ،جنایت عمدی میشرود» ایرن مروارد از شرمول
جنایت خطا ،خارج و ثنها را از مصادیق جنایت عمدی بهحساب ثورده است و ایرن سربا
سردرگمی قتات و وکال در تطبیق و تشخیص میشرود ،حرال ثنمره بالهرت و سرادگی و
روشنی قانون عادی ،بهتر از علمیت ثن است و الزم بود با ذکر مثال ،موضروع را واضرح و
روشن بیان میکرد .به عالوه واژۀ نوعاً هم کلی و مبهم است .قرانون نبایرد مربهم و مجمر
باشد ،در هر حال تفاوت میان عمرد و خطرا و احمرام ایرن دو ،بسریار و احتیراط در دمراء
اقتتای وضوح و روشنی قانون را دارد ،نه اجمال و ابهام و کلیگویی.
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