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79-96صفحات/ 93بهار / سی و پنجشماره / سال دهم/ هاي فقه و حقوق اسالمیپژوهشه فصلنام

1قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسالمی 

*کیومرث کالنتري

**رففرشاد شیرزادي

چکیده
ین معنا استشبهه یا اشتباه در لغت به معناي خطا، جهل و ناآگاهی است و در معناي حقوقی بد

گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادي که قاتل شخص مورد نظر را هدف می
درخصوص این که اشتباه در هدف .آوردتیرش خطا رفته و به دیگري اصابت می کند و او را از پا در می

اگر -1: باید قائل به تفکیک شدرسد بین دو حالتثیري در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر میأچه ت
فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان 

فرضی که فرد -2. محقون الدمی اصابت کرده است در این فرض قتل ارتکابی خطاي محض است
او به خطا رفته و انسان محقون قصد شلیک به سوي انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر 

الدم دیگري را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفري باید قتل ارتکابی را عمد 
در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد .بدانیم

همین . اندل ارتکابی را خطاي محض دانستهتیراندازي به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قت
خوشبختانه قانونگذار جدید از طرفی . شددیده می) 1370(قانون مجازت اسالمی 296موضع در ماده 
کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در 290ماده "ت"قانون سابق و وضع بند 296با حذف ماده 

ري در ماهیت قتل ارتکابی ثیأنهایی محقون الدم باشند، تهدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف
چون اگر ) یري در ماهیت قتل ارتکابی نداردتاث294همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده (ندارد 

هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین پذیرفته شود
الدم است که در شدن انسان محقونمهم کشته. چه کسی کشته شودنهایتکند که در هیچ فرقی نمی

.گردداین جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی می
.الدم، قتل خطایی، قتل عمدشبهه در هدف، مهدورالدم، محقون:هاکلید واژه

28/1/93: تاریخ پذیرش24/10/92:تاریخ وصول-1
kalantar@nit.ac.irشناسی دانشگاه مازندران دانشیار گروه حقوق جزا و جرم* 

f.shirzadifar@ctu.umz.ac.irشناسی دانشگاه مازندراندانشجوي کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم**
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مقدمه-1
باشد و نتیجه آن ها میها و مکاندر تمام زمانذاتی قتل به عنوان مهمترین جرم که داراي قباحت

- به همین دلیل بخش عمده. گرددترین دارایی هر فرد محسوب میتن جان آدمی است، که از با اهمیتگرف

اي از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می گردد که از 
اشتباه در هدف براي نخستین بار در سال .  دف در بحث قتل اشاره کردتوان به اشتباه در هآن جمله می

این موضوع به عنوان یک بحث زائد در قانون . وارد نظام حقوقی کشور ما شد296با وضع ماده 1370
شخص رویه قضایی اشتباه در هدف را علی رغم سکوت مقنن در جایی که هم1370تا سال . مطرح گردید

هر دو محقون ) به قتل رسیدهشخصی که نهایتاً(و هم شخص محصول ) نظر قاتلمورد شخص (مقصود 
با فتح باب موضوع شبهه اما.  دانستند و هیچ مشکلی هم در آن زمان مطرح نبودالدم بودند، قتل عمد می

سبب ایجاد اختالف نظر میان حقوقدانان و تشتت آرا در محاکم قضایی ) شبهه در هدف و هویت(در قتل
تکلیف اشتباه در هویت را مشخص نمود و در خصوص اشتباه مقنن صراحتا1392ًتا اینکه در سال . دگردی

سعی در راهنمایی 290ماده "ت"قانون سابق و متعاقب آن وضع بند 296در هدف هم با حذف ماده 
در فقه و در این مقاله سعی شده به بررسی شبهه در هدف. حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور داشته است

.االت ذیل پاسخ داده شودؤبررسی موضع قانونگذار ایران پرداخته و به س
خر و معاصر در خصوص اشتباه در هدف چیست؟أموضع فقهاي مت-1
قانونگذار چه موضعی در خصوص اشتباه در هدف اتخاذ کرده ) 1370(در قانون مجازات اسالمی-2

بود؟
-و این قانون چه تغییرات و نوآوريف چیست؟ موضع قانونگذار جدید در خصوص اشتباه در هد-3

هایی نسبت به قانون سابق داشته است؟
موضع مشخصی را اتخاذ نکرده است؟چرا قانونگذار جدید در خصوص اشتباه در هدف صراحتاً-4
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مفهوم شبهه و اقسام آن -2

ه اقسام شبهه و تقسیمات گردد و سپس راجع بدر این مبحث ابتدا به بررسی مفهوم شبهه پرداخته می
.شودآن مطالبی ارائه می

مفهوم شبهه- 2-1
شبهه آن است که . باشد و شبه به مثل و نظیر تعبیر شده استشبهه یا اشتباه داراي ریشه عربی می

. همچنین به معناي شک و بدگمانی نیز آمده است. دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند
در هر حال . شبهه کاري را به غلط انجام دادن، سهو و خطا معنا شده است)  2189، 4تا، بیابن منظور،(

شبهه در معناي . شودشبهه و اشتباه ناظر به وضع ذهن است، در رابطه با اموري که در ذهن تصور می
فري جع(1شبهه به معناي اشتباه-2شبهه به معنی شک و تردید -1: حقوقی داراي دو مفهوم است

.)2245، 3، 1378لنگرودي، 
-در تعریف اشتباه می. ندانی ندارددر حقوق جزا نیز معناي اصطالحی آن با معناي لغوي آن تفاوت چ

گلدوزیان، (ز امري، اعم از موضوعی یا حکمیاشتباه عبارتست از تصوري خالف واقع داشتن ا: توان گفت
2باه را به تصور خالف واقع از امري تعبیر می کنندبنابراین اکثر حقوقدانان شبهه و اشت.)262، 1378

اي آن را در اصطالح فقهی، فقهاي امامیه در تفسیر شبهه اختالف نظر دارند و عده.)15، 1378مسعودي، (
.)52، 1379محقق داماد، (انداي دیگر از فقها آن را به ظن و گمان تفسیر نمودهبه معناي عدم العلم و عده

هه اقسام شب- 2-1
اما مهمترین تقسیم بندي آن، تقسیم شبهه به شبهه . گرددبندي میشبهه از جهات مختلف تقسیم

به قانون و ) جهل(اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسان یا بر اساس ناآگاهی . حکمی و موضوعی است
به حکم واقعی، یا در نتیجه ي درك و تفسیر نادرست از مقررات، مرتکب جرمی شود که در صورت وقوف 

به اشتباه و به دلیل ندانستن حکم واقعی مثالً.)262، 1378گلدوزیان، (از ارتکاب به آن خودداري می کرد

.باشدمنظور از شبهه در این مقاله به معناي اشتباه در هدف یا خطا در هدف می. 1
هایی وجود دارد مثال اینکه شبهه و اشتباه ناظر به وضع ذهن رسد که بین شبهه و اشتباه با خطا تفاوتذکر این نکته ضروري به نظر می. 2

.)2245،  3، 1378جعفري لنگرودي، (شود به عکس خطا که ناظر به مرحله عمل استتصور میذهناست در رابطه با اموري که در
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اقدام به کشتن فردي کند که گمان برده آن شخص مهدورالدم است اما بعدا کاشف به عمل آمده که آن 
اي وجود دارد مبنی بر اینکه م، قاعدهدر خصوص ناآگاهی به حک. شخص فی الواقع مهدورالدم نبوده است

یعنی اشتباه یا عدم آگاهی از قانون موجب رفع مسئولیت نمی ".شودولیت نمیؤجهل به حکم رافع مس"
و "وجوب تعلم احکام شرعی"دانشمندان و فقهاي اسالمی به اعتبار دو قاعده .)270، 1391ساوالنی، (شود

اند که جهل به احکام شرعی به هیچ وجه ه استدالل کردهاین گون"اشتراك حکم بین عالم و جاهل"
رسد همانطور که برخی از اما به نظر می.)98، 2، 1389اردبیلی، (کندتکلیف را از مکلف ساقط نمی

ولیت کیفري مرتکب بین دو حالت قائل به تفکیک ؤنویسندگان گفته اند، در این خصوص باید در مورد مس
باشد یعنی به سبب وجود قوه قاهره، فاعل قادر به دریافت حکم اصلی نیست، هرگاه جهل فرد قصوري. شد

در این صورت چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعاي او را پذیرفت
اما اگر جهل تقصیري باشد، یعنی فاعل در جهت دریافت حکم واقعی کوتاهی کند، .)270، 1391ساوالنی، (
منظور از اشتباه موضوعی آن . شودپس جهل ناشی از تقصیر پذیرفته نمی. ولیت فرد نداردؤثیري در مسأت

، 2، 1391جنت مکان، (است  که این اشتباه مربوط به موضوع جرم باشد نه مربوط به قانون و یا تفسیر آن
154(.

بی ندارد، در خصوص ثیري در عدم وقوع جرم ارتکاأدر مقابل جهل حکمی که اصل این است که ت
در مبحث قتل براي . کنداشتباه موضوعی اصل این است که عنصر روانی جرم را در جرایم عمدي زایل می

توان این مثال را آورد که مامور اجراي حکم در اثر اشتباه به جاي اجراي قصاص بر اشتباه موضوعی می
. بندي استبهه در قتل نیز داراي تقسیمش.دیگري را قصاص نمایدروي فرد محکوم به قصاص، اشتباهاً

هویت ، شبهه در2، شبهه در استحقاق1شبهه در مفهوم: حقوقدانان شبهه را در مبحث قتل به چهار دسته
شبهه در هدف از  مسائل وهویتشبهه در از آنجا که. اندهدف تقسیم کردهدرشبهه نهایتاًمقتول و 

مثل اینکه تصور کند زنا با زن شوهردار در هر . شودبدین معنا که گاهی مرتکب در حکم شرعی و قانونی عمل ارتکابی دچار اشتباه می.1
مورد دفعات تکرار عمل مستوجب حد باشد و مرتکب چنین پندارد که قذف در صورت مستلزم رجم زانی است یا این اشتباه ممکن است در

بار سوم موجب قتل است و یا اینکه صرف عمد در فعل را که منتهی به قتل شده قتل عمدي تلقی کند، بدون اینکه مرتکب قصد قتل 
معلوم ًبه اعتقاد مهدور الدم بودن به قتل برساند و بعداهرگاه فرد دیگري را)121، 1389نیا، آقایی(عمل او نوعاً کشنده باشدداشته و یا 

.شدقتل به منزله خطاي شبه عمد تلقی می295ماده 2برابر تبصره 1370شود که دچار اشتباه شده است در قانون مجازات اسالمی 
عی و قانونی باشد و بر همین اساس گاهی ممکن است مرتکب به مهدورالدم بودن طرف عالم بوده و علم او هم مبتنی بر مبانی شر. 2

شدن به عللی مانند توبه، مورد عفو قرار گرفته یا به رغم صدور کیفر خواست د، در حالی که مقتول قبل از کشتهمبادرت به قتل عمدي او کن
توانست اعتقاد واقعی و یاگر فرد مرتکب م295ماده 2در قانون مجازات سابق برابر تبصره . تبرئه شده و مرتکب جاهل به آن بوده است
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.ارائه گرددد الزم است توضیحی راجع به آنمهم حقوق جزا ایران می باش

اقدام به کشتن و عامداًبدین معنا که قاتل عالماً. شودگاهی قاتل در هویت مقتول دچار اشتباه می
گردد که شخص دیگري را با این اندیشه که فرد مورد نظر نماید اما بعد از ارتکاب قتل متوجه میمقتول می

مصادیقی که ممکن است باعث شود فرد در هویت مقتول . تل رسانده استاوست هدف قرار داده و به ق
توان نام  دچار اشتباه شود مواردي نظیر تاریکی هوا، شباهت ظاهري، اضطراب و نظایر آن را می

اسلحه قصد کشتن وي را براي مثال علی که با حسن دشمنی دارد با تهیه.)73، 1، 1389سپهوند، (برد
کند و پس از دیدن او اقدام به شلیک کند کمین میکه همیشه حسن از آن عبور میکند و سر راهی می

آید که مقتول حسن نبوده رود کاشف به عمل میوقتی سر وقت جنازه می. آوردکرده و فرد را از پا در می
1.بلکه حسین که برادر دو قلوي حسن است و شباهت زیادي با او دارد به قتل رسیده است

از مصادیق اشتباه موضوعی شبهه در هدف، برخی از حقوقدانان این شبهه را یکیدر خصوص 
در بحث حقوق کیفري مقصود از شبهه در هدف در قتل این است .)156، 2، 1391جنت مکان، (انددانسته

دادن شخص مورد نظر و امثال آن، ضربه گیري یا وزش باد یا جا خالیکه بر اثر عواملی، چون خطا در هدف
مورد هدف برخورد نماید به کس دیگر برخوردءیا تیر کسی، به جاي آن که به شخص یا حیوان یا شی

.  در خصوص اشتباه در هدف دو فرض قابل تصور است) 320، 1، 1390میر محمد صادقی، (کندمی
تلفبا وقوع اتفاقی، فعل بر دیگري موجب صدمه یافعلی مشروعانجام قصدچنانچه جانی به -1

.)203، 1389صادقی، (گردد، جنایت وارده خطاي محض خواهد بود

صادقانه خود را مبنی بر اینکه اقدام به کشتن فرد مهدورالدمی می کند، راثابت نماید از مجازات قصاص رهایی می یافت و فقط مکلف به 
.دیه مقتول به اولیا دم او می شدپرداخت 

ر هویت تاثیري در ماهیت قتل ارتکابی دارد یا نه بین در خصوص اینکه آیا اشتباه د1392تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی . 1
االصول باید قتل عمدي باشد ولی نظر وجود داشت و گروهی از حقوقدانان معتقد بودند که چنین عملی اگر چه علیحقوقدانان اختالف

رسد این تفسیر به نظر می) 1391،62گلدوزیان، (خطاي محض دانسته است1370قانون مجازات اسالمی 296قانونگذار آن را در ماده 
در خصوص اشتباه در هدف بوده است نه در خصوص اشتباه در هویت که این ) 1370(قانون مجازات اسالمی 296نادرست باشد زیرا ماده 

و ما قصد لم ما وقع لم یقصد "گروهی با استناد به فتواي . دست از حقوقدانان به استناد به آن اشتباه در هویت را خطاي محض بدانند
به 294با تصویب ماده 1392خوشبختانه قانونگذار جدید در قانون مجازات اسالمی ) 243، 1389شکري،(قتل را شبه عمد دانستند"یقع

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگري شود : مقرر داشتو صراحتاً) 151، 1391زاده، بخشی(این اختالفات پایان داد
جنایت عمدي ) یعنی هر دو محقون الدم باشند(این قانون نباشند) 302(مول ماده صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشدر 

مثالً. رسد که هرگاه اشتباه در هویت قصد مجرم را زائل کند قتل عمد نخواهد بودذکر این نکته ضروري به نظر می. گرددمحسوب می
ه جاي کشتن الف برادر دو قلوي وي ب را به تصور اینکه الف است ، اعدام کرده است باید عمل ارتکابی را به مجري اجراي حکم اعدام ب

.منزله شبه عمد دانست
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مانند آنکه فرد تیري را به قصد شی یا حیوان یا انسان مهدورالدمی رها کند لیکن تیر او به خطا برود 
. الدمی اصابت کند و او را از پا درآوردو به انسان محقون

قدانان وجود ندارد که قتل واقع شده خطاي محض نظري میان فقها و حقودر این فرض هیچ اختالف
در این فرض صورتی از قضیه مد نظر است که هدف -12.بوده و عاقله مرتکب عهده دار دیه خواهد بود

.قصد شده انسان محقون الدم باشد
ین تواند گویاي امثال روشنی که می. از این مرحله به بعد میان صاحبنظران اختالف وجود دارد

اختالف نظرات باشد جایی است که فرد تیري را به قصد کشتن انسان محقون الدمی رها می کند اما تیرش 
از آنجا که فرض .رساندکند و وي را به قتل میرود و به انسان محقون الدم دیگري اصابت میبه خطا می

دوم این مقاله ضمن بررسی دهد، پاسخ راجع به آن در بخش دوم موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می
.دیدگاه فقها و حقوقدانان و موضع قانونگذار جدید ایران در این خصوص، خواهد آمد

بررسی اشتباه در هدف در فقه و قانون ایران-3
گردد و سپس به در این مبحث ابتدا به بررسی دیدگاه فقها در خصوص اشتباه در هدف پرداخته می

در خصوص موضع اتخاذ شده شود و نهایتاًظ منطق حقوق کیفري پرداخته میبررسی این موضوع به لحا
.گرددتوسط قانونگذار ایران در ادوار مختلف مطالبی بیان می

اشتباه در هدف در فقه - 3-1
. نظر وجود داردفدر خصوص اشتباه در هدف میان فقها هم، در خصوص ماهیت قتل ارتکابی اختال

.ها در خصوص اشتباه در هدف آمده استدر ذیل نظرات مختلف فق
الخطا المحض ان ال یتعمد فعال و ال قصدا مثل": گویدشهید اول در تعریف قتل خطاي محض می

همان طور.)248، 1412محمد بن مکی، (2"ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا او انسانا معینا فیصیب غیره 

اي به قصد شکار اقدام به شلیک در منطقهذکر این نکته ضروري به نظر می رسد که هرگاه عمل فرد متضمن نوعی تقصیر باشد مثالً. 1
کنند، بنماید و تیرش خطا برود و به انسانی اصابت کند قتل واقع شده در حکم شبه عمد بوده و انسان در آن زندگی میداند گروهیکه می

.خود جانی باید دیه را بپردازد
نکه به سوي حیوانی تیر اندازي قتل خطاي محض این است که مرتکب قصد فعل و قصد نتیجه را نداشته باشد مثل ای:  ترجمه متن. 2

. کنددهد و به غیر آن اصابت میمورد هدف قرار می) به صورت مطلق آمده است( کند پس به انسانی می خورد یا انسان معینی را می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


85...                                                                 از شبهه قتل ناشی 
بدون آنکه میان . انسته استخطاي محض دا مطلقاًشود شهید اول اشتباه در هدف رکه مشاهده می

": گویدصاحب مفتاح الکرامه نیز در این مورد می. الدم بودن یا نبودن هدف اولیه تفاوتی قائل گرددمهدور

قوله کمن رمی غرضا فاصاب انسانا و کذا رمی انسانا غیره و هذا من الخطا المحض و مرجعه الی عدم 
یکی ) 266، 10تا،بیحسینی العاملی،( 1"و الثانی الزم االول بخالف العکسالقصد االنسان او الشخص

و الدیه فرجل اراد سبعا او هو اما قتل الخطا الذي تجب فیه الکفار": گویددیگر از فقها در این خصوص می
.2)319، 11، 1372التستري، ("فاخطا فاصاب رجال من المسلمینغیره 

م بندي قتل، راجع به اشتباه در هدف که از مصادیق کدام قتل است نظرات فقهاي معاصر نیز با تقسی
ال ؤاهللا منتظري ساز آیت. اند که در ذیل نظرات مختلف در این خصوص آمده استمختلفی را بیان داشته

- میرد و هر دو محقونکند و میکند ولی تیر به بکر اصابت میشخصی به قصد زدن زید تیراندازي می: شد

"شبه عمد است"اند کههستند آیا قتل عمد است یا خطاي محض یا شبه عمد؟ ایشان پاسخ دادهالدم

مکارم شیرازي،  ("قائل به خطئی بودن چنین قتلی هستند"آیت اهللا مکارم شیرازي.)301، 1353منتظري، (
1375 ،374(.

الف بسوي او تیراندازي ال اینکه فردي با قصد قتل ؤاستفتایی از مقام معظم رهبري به عمل آمد س
می کند ولی به علت عدم مهارت تیر خطا رفته و ب را می کشد با فرض محقون الدم بودن هر دو نوع قتل 

".حکم شبه عمد دارد و غیر از ثبوت دیه عقوبت دیگري نیست":ارتکابی چیست؟ ایشان در پاسخ گفتند

، 1378رك مسعودي، ("شبه عمد دانسته اندنیز این نوع قتل را "اهللا بهجت و وحیدي تبریزيآیت"
رغم وجود نظرات مختلف در این خصوص که اهم این نظرات مورد اشاره قرار گرفت گروهی از علی.)74

اند که قتل فقها به درستی در پاسخ به استفتائاتی که در خصوص اشتباه در هدف از آنها شده بود، فتوا داده
.که در ذیل مواردي از این فتاوي آمده است. ارتکابی در این فرض قتل عمدي است

، اشتباه به چند نوع از جمله قتل خطاي محضبندي قتل براي مثال برخی از فقهاي معاصر با تقسیم
در هدف را از مصادیق قتل خطاي محض دانسته و فقط به مورد تیراندازي به حیوان و صید اشاره کرده اند 

کند قتل خطاي محض کند و تیرش به انسانی اصابت میلف چنین است مثل کسی که بسوي هدف تیراندازي میؤقول م: ترجمه متن.  1
ك این و مبنا و مالباشد نسانی تیراندازي کند و تیر او به انسان دیگر برخورد کند قتل خطاي محض میاست و همچنین اگر به سوي ا

.باشد و عکس این قضیه صادق نیستباشد و قصد قتل الزمه قصد فعل براي تحقق قتل عمد میحکم عدم قصد شخص مقتول می
یا غیر آن را مورد ءاست قتلی است که شخص بخواهد حیوان و شیاما قتل خطاي محض که در آن دیه و کفاره واجب: ترجمه متن. 2

. هدف قرار دهد پس خطا کرده و تیر به شخصی از مسلمین اصابت کند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


سی و پنجشماره /دهمسال /فقه و حقوق اسالمیهايفصلنامه پژوهش86

این گروه از فقها هرگاه فرد قصد شلیک به انسان محقون الدمی را داشته بدین معنا و مفهوم که به اعتقاد 
لیکن تیرش به خطا برود و به انسان محقون الدم دیگري اصابت کند و وي را از پا در آورد عمل ارتکابی 

.)221، 1369،2خویی، ؛581، 1369نوري همدانی، (قتل عمد است
اگر ": اندشد که ایشان در پاسخ چنین نوشتهسوال) هر(در  خصوص اشتباه در هدف از امام خمینی 

الدم دیگر اصابت کرده و او را کشته حکم قتل الدمی را داشته و تیر به نفس محقونقصد قتل نفس محقون
.)73-72، 1378مسعودي، ("عمد مترتب است اگر چه احوط آنست که اولیا دم مصالحه به دیه نمایند

در اینگونه قتل ها که قصد آدم کشی وجود دارد مقتول هم ": عی نوشته انددر استفتا از آیت اهللا صان
حق قصاص ثابت ) و من قتل مظلوما(حسب اطالقات قصاص و آیه شریفه مظلومانه کشته می شود،

در جایی که هر دو (ارتکابی در اثر اشتباه در هدف صافی گلپایگانی هم قتل.)74، 1378سعودي، م("است
.را قتل عمد دانسته است) هستندالدمفرد محقون

گروهی دیگر از فقها بین دو حالت ارتکاب عمل با سوء نیت مجرمانه و ارتکاب عمل بدون سوء نیت 
بدین معنا و مفهوم که معتقدند خطاي در شخص با وجود سوءنیت . اندمجرمانه قائل به تفکیک شده

را هدف قرار دهد و به دیگري اصابت کند و این بنابراین اگر کسی . مجرمانه رافع ثبوت عمد نخواهد بود
به نظر این گروه چنانچه کسی که مورد هدف قرار . گرددالدم باشند، قتل عمدي محسوب میهر دو محقون

. الدم اصابت کرده باشد جنایت شبه عمد خواهد بودبه شخص محقونگرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً
راي فوق در مواردي که فعل مقصود، حرام و مجرمانه باشد، خطاي فعل بر اساس.)204، 1389صادقی،(

زیرا، جانی قصد مجرمانه انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته . ثر نخواهد بودؤدر مسئولیت جانی م
آورد و به چنینجهت از پا درچرا که قصد وي آن است که انسان بیگناهی را بی.)89، 2تا،بیعوده،(است

او قصد کشتن انسانی را داشته . کندگردد و بنابراین زید یا عمرو بودن مقتول فرق نمیکاري هم موفق می
منطقی هر چند نظریه فوق کامالً. گرددو آن را تحقق بخشیده است و این عمل قتل عمد محسوب می

. توجیه استداللی الزم استنظریه فوق فاقد استحکام و: اندهی در رد این نظریه اینطور نوشتهاست اما گرو
.)204، 1389صادقی، (زیرا اسناد قتل به جانی موجب احراز عمد نسبت به جنایت واقع شده نخواهد بود

شخص را خطا در توان نتیجه گرفت که اکثر حقوقدانان اسالمی خطاي دربنابر آنچه گفته شد می
این شرایط را بدون آنکه به قصد کشتن یکی از عناصر اصلی جنایت عمدي محسوب و ارتکاب جنایت در 

فقیهان اسالمی، . انداز مصادیق جنایت خطاي محض دانستهانسان محترم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، 
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، 2شهید ثانی، ( گردداند که جنایت بر او واقع میضابطه عمد در فعل را قصد شخص معینی دانستهغالباً
489(.

ظ منطق حقوق کیفرياشتباه در هدف به لحا-4
به لحاظ منطق حقوق کیفري براي بررسی اشتباه در هدف باید بین حداقل دو حالت کلی قائل به 

اي را فرض اول در جایی که فرد قصد انجام عمل مباحی را دارد بدون آنکه هیچ قصد مجرمانه. تفکیک شد
او به خطا را داشته لیکن تیر 1ورالدمی، حیوان، یا انسان مهدءمانند این که قصد شلیک به شی. داشته باشد

ا باید مصداق قتل خطایی محسوب الدمی اصابت نماید در این جا قتل ارتکابی ررفته و به انسان محقون
الدمی داشته اما تیرش به خطا رفته و اما در فرض دوم که فرد قصد شلیک به انسان محقون.  گرددمی

ون بلعکس فرض اول او قصد ارتکاب عملی را داشته که جرم انسان محقون الدم دیگري را کشته است چ
باشد  بنابراین باید قتل ارتکابی را عمد دانست چرا که هدف است و همچنین وي داراي قصد مجرمانه می

حقوق جزا حمایت از شخص یا اشخاص خاص نیست که بگوییم در این فرض قتل عمد محقق نشده 
ت که در این مورد فرد با قصد قبلی مبادرت به ارتکاب جرم نموده و در توان گفیید این نظر میأدر ت. است

نتیجه وي مرتکب یک جرم شده که آن قتل عمد است از این رو اشتباه در اصابت موجب تغییر عنوان 
زیرا در جرایم عمدي اصل باید بر این باشد که .)156، 2، 1391جنت مکان، ( شودمجرمانه عمل فرد نمی

.)157، 1، 1377اردبیلی، (خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شودتمام نتایج 
بنابراین از آنجا که هدف حقوق جزا حمایت از انسان به ماهوي انسان است و از طرف دیگر قاتل 

الدمی ر ا کشته بنابراین در این هم شخص محقونقصد کشتن انسان محقون الدمی را داشته و نهایتاً
. ظ منطق حقوق کیفري باید گفته شود قتل ارتکابی عمد و قاتل مستحق قصاص استفرض به لحا

اشتباه در هدف به لحاظ حقوق کیفري ایران-5
در خصوص اشتباه در هدف ) 1370(رسی موضع قانونگذار ایران در سالدر این بخش ابتدا به بر

.گردداخته میپرد) 1392(ضع اتخاذ شده در قانون سال شود و سپس به موپرداخته می

البته در فرضی که فرد قاتل قصد شلیک به انسان مهدورالدمی را داشته لیکن تیرش به خطا رفت و به انسان محقون الدمی اصابت . 1
. بینی نکرده بودپرداخت دیه توسط عاقله مرتکب پیشبراي این عمل مرتکب هیچ مجازاتی جز ) 1370(مجازات سالاست، در قانون کرده
در خصوص کسی که شخص مهدورالدمی را بدون اجازه دادگاه به قتل 302ماده 1در تبصره )1392(قانون مجازات اسالمی مصوب اما در

. توان آن را به  اشتباه در هدف هم تسري دادبا کمی تفسیر میبینی کرده است که رسانیده ضمانت اجرا پیش
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1370موضع قانون مجازات اسالمی - 5-1
در مواردي هم که کسی قصد ": داشتمقرر می) 1370(قانون مجازات اسالمی مصوب 206ماده 

گناه دیگري اصابت کند عمل او تیراندازي به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی
ماده که با خواستگاه فقهی وضع شد، تفاسیر مختلفی را به همراه این".گرددخطاي محض محسوب می

به خاطر مطابق این ماده قانونگذار قاتل واقعی را صرفاً": اندنوشته296حقوقدانان در انتقاد از ماده 1.داشت
اشتباهی که در شخص موضوع قتل صورت گرفته از مجازات قصاص معاف می کند و این حکم با منطق 

. ولیت جزایی مغایرت داردؤنظام مسحاکم بر 
در یک هتل را داشته باشد و همه عوامل 106درست مثل آنکه کسی قصد سرقت از اتاق شماره 

را مورد دستبرد قرار دهد و 104اتاق شماره اشتباها106ًدهنده جرم را فراهم کند ولی به جاي اتاق تشکیل
، 1372صانعی، ("!جازات جرم سرقت معاف بشناسیماز مبه علت این اشتباه در موضوع و هدف جرم او را 

به نظر علما امامیه عمل او قتل عمد است زیرا شخص محقون الدمی را کشته است ": اندو نیز گفته) 8، 1
از مفهوم ) 43-42، 1، 1353پاد، ("حال اگر اساس قتل مباح باشد این قتل اشتباهی غیر قابل مجازات است

ثیري در أکه اشتباه در قتل در صورتی که اساس قتل مباح نباشد تگردداستنباط میمخالف این نظر اینطور
در نظر دیگر آمده که باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد اگر . ولیت کیفري نداردؤارتکاب جرم و مس

عمد و اگر اصل عمل ممنوع باشد در صورت اخیر قتل عمد خواهد صل عمل فعل مباح باشد قتل غیرا
.)1372-1371آزمایش، (بود

لحاظ منطق حقوق کیفري صحیح است ولی اجتهاد در مقابل نص صریحبههر چند این استدالالت
اطالق واژه کسی در عبارت قصد تیراندازي به کسی و وحدت سیاق عبارت قانونگذار داللت . قانون است

دانسته و قیدصورت خطاي محض میانونگذار در هردارد که ارتکاب جنایت با وجود خطاي در شخص را ق
-ر آن است که، هدف اولی هم شخص بیبه روشنی دال ب"انسان بی گناه دیگري"در عبارت "دیگري"

.)320، 1389شکري، (گناه بوده است نه فرد واجب القتل

گروهی از نویسندگان که در آثار خود تالش در مقایسه قوانین خود با فقه داشتند در خصوص ماده مشابه که در قوانین کشورشان وضع . 1
گناهی را بکشد، دهد، ولی خطا نموده و انسان بیهرگاه فرد شخص حربی یا مهدور الدم را هدف تیر خود قرار": شده بود چنین نوشتندکه

.)185، 1، 1384شامبیاتی، ؛168، 1373عوده، ("شودقاتل خطایی محسوب می
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1392موضع قانون مجازات اسالمی - 5-2

بنابراین در . بحث وجود دارددو موضوع قابل) 1392(در خصوص موضع قانون مجازات اسالمی 
هاي شود و سپس حالتقسمت اول به بررسی موضع این قانون در خصوص اشتباه در هدف پرداخته می

.گرددگانه اشتباه در هدف و ضمانت اجراي هریک از این حاالت با توجه به قانون جدید بیان میچهار

1392اشتباه در هدف در قانون مجازات اسالمی - 5-3
ولی کماکان . قانون سابق زده است296مقنن آگاهانه دست به حذف ماده ) 1392(قانون مجازات در 

.نظر در خصوص ماهیت قتل ارتکابی وجود دارداختالف
قانون سابق، مبنی بر این که 296با عدم بازنویسی حکم سابق ماده : گروهی از حقوقدانان معتقدند

به کسی یا شیئی یا حیوانی داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه در مواردي هم که کسی قصد تیراندازي"
، )1392(در قانون مجازات اسالمی سال "گردد،دیگر اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب می

انطباق دهیم با ابهام مواجه 2911ماده "پ"چنانچه در حال حاضر بخواهیم حکم این مورد را با بند 
.)426، 93-1392ولیدي، ( خواهیم شد

در نظر دیگر در خصوص موضع اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص ماهیت قتل ارتکابی 
قانون مجازات اسالمی مصداق این نوع اشتباه را 2912ماده : در صورت بروز اشتباه در هدف آمده است

"الف"با توجه به بندبرخی معتقدند اشتباه در شخص یا هدف .)392، 1392زراعت، (3تعیین کرده است

،1391ساوالنی، (2شود که قتل، خطاي محض محسوب شودباعث می2921ماده "پ"و بند 2904ماده 

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط به اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول : آمده است291در بند پ ماده . 1
.دتعریف جنایت عمدي نباش

هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند -بند ب: جنایت در موارد ذیل شبه عمد محسوب می گردد: آمده است291در ماده . 2
این قانون است به مجنی علیه وارد کند، ) 302(آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وي شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 

.آن معلوم شودسپس خالف 
یا حیوان یا انسان مهدورالدم باشد ءهیچ شکی وجود ندارد که اگر هدف اولیه شی: توان به نظر ایشان وارد کرد اینکه انتقادي که می. 3

بحث اساسی و محل نزاع جایی است که هم. الدمی اصابت کند قتل ارتکابی عمد نخواهد بودولی تیر به خطا رفته و به انسان محقون
الدم باشند موضوعی که در خصوص آن در این مورد هیچ موضعی اتخاذ نشده و آن را به صورت هدف اولیه و هم هدف نهایی فرد محقون

.اندکلی مسکوت باقی گذاشته
معین از یک د غیرافرادي معین یا فرد یا افراهر گاه مرتکب با انجام کاري قصد ایراد جنایت بر فرد یا : آمده است290در بند الف ماده . 4

.جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه نشود
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الدم رسد به دالیل ذیل قانونگذار اشتباه در هدف را در جایی که هر دو نفر محقوناما به نظر می).273
بدین معنا . سابق زده است296ه دست به حذف ماده مقنن به طور آگاهان: اوالً. داندباشند،  قتل عمد می

المللی در عصر حاضر نگاه منفی به نظام حقوقی کشور ما وجود دارد که رغم اینکه در جوامع بینکه علی
سابق زده که 296گردد قانونگذار دست به حذف ماده معتقدند در نظام حقوقی ما قصاص به کرات اجرا می

- سابق می296با حذف ماده : ثانیاً. شده استدر اشتباه در هدف محسوب میمانعی بر راه اعمال قصاص
هرگاه مرتکب ": در این بند آمده است. دانست290ماده "ت"توان مرتکب چنین عملی را مشمول بند 

قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وي باشد و در
مطابق این ".گذاري کندمانند اینکه در اماکن عمومی بمب، واقع شود،نیز جنایت مقصود یا نظیر آنعمل

وي باشد عمل ارتکابی عمد بند حتی زمانی که فرد قصد جنایت دارد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود 
قرار داده لیکن تیر او به گردد پس به طریق اولی در جایی که او فرد محقون الدم معینی را هدفتلقی می

اگر : ثالثاً. الدم دیگري را به قتل رسانده عمل ارتکابی او باید عمد تلقی گرددخطا رفته و انسان محقون
- گردد یک نتیجه نامعقول حاصل میپذیرفته نشود که در این مورد عمل ارتکابی قتل عمد محسوب می

ر را شناسایی کرده ولی قبل از تیراندازي به علت بدین معنا که در فرضی که فرد هدف مورد نظ. گردد
به 122قبل شلیک، پلیس او را دستگیر کند بر اساس ماده عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مثالً

گردد، اما در فرضی که تیر را رها کرده سال است محکوم می10تا 3شروع به جرم قتل که مجازات آن 
یعنی . الدم دیگري به قتل رسیده عاقله او مکلف به پرداخت دیه استنسان محقونولی تیر به خطا رفته و ا

در فرض اخیر که جرم ارتکابی به مراتب شدید تر از جرم در فرض اول است، اما مجازات آن بسیار خفیف و 

جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر : آمده است292در بند پ ماده . 1
.ها کند و به فردي برخورد نمایداو را، مانند انکه تیري را به قصد شکار ر

فعلی هم، فقط مثال تیراندازي 292علی رغم اینکه قانونگذار در ماده : اندیید این نظر گروهی از حقوقدانان این طور استدالل کردهأدر ت. 2
یراندازي به شخص به قصد شکار را زده است، لیکن خطاي محض محسوب شدن خطا محدود به این حالت نیست، بلکه وقتی کسی قصد ت

برخورد کرده، و می » ب«یا پرتاب مواد آتش زا به سوي او را دارد، ولی تیر یا ماده آتش زا به شخص محقون الدم » الف«محقون الدم 
،1میر محمد صادقی، ج . (میرد، قتل واقع شده، در هر حال، خطاي محض محسوب خواهد شد و عاقله مرتکب باید دیه جنایت را بپردازد

قع شده را خطاي محض فعل وا"مخطا فی فعله و قصده"این گروه از حقوقدانان به استناد این که در این جا عمل فرد ) 365، 1392
باشد چون فرد قصد ارتکاب فعل رسد این استدالل آنها صحیح نمیلیکن به نظر می) 136، 1، 391392میرمحمد صادقی، (انددانسته

الدمی واقع شده است بنابراین فرد در فعل هم فعل او بر روي انسان محقونالدمی را داشته و نهایتاًنامشروعی بر روي انسان محقون
اراده "همچنین این فرد در قصد هم دچار خطا نشده است چون اگر پذیرفته شود که قصد جزایی به معناي . ارتکابی دچار خطا نشده است

الدمی بنابراین در این جا هم همین که فرد قصد کشتن انسان محقون"ن را منع کرده استداند قانون جزا آانجام عملی است که فاعل می
. را دارد براي عمد دانستن عمل ارتکابی کافی است
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که در قتل عمد مهم است قصد قتل آنچه: رابعاً. ناچیز است که چنین برخورد دوگانه زیبنده قانونگذار نیست

حقق شده است و آنچه موجب قصاص الدم و بی گناهی است و در این حالت قصد قتل مانسان محقون
بایست محترم نگهداشته ریختن خون پاکی است که می) که موجب قصاص جز قتل عمد نیست(گرددمی

گروهی از حقوقدانان : خامساً) 43-42، 1365معرفت، (شود بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست
یعنی همان طور که تعلق مال به . کنندبودن قتل آن را با جرایم علیه اموال مقایسه میبراي توجیه عمدي

نبودن یک فرد خصوصیتی در ارتکاب جرم سرقت و دیگر جرایم علیه اموال ندارد به طریق اولی معین
چرا که حرمت حیات انسانها به مراتب واالتر و . دثر باشؤشخص نباید در ارتکاب جرم قتل عمدي م

ارزشمندتر از اموال متعلق به آنها بوده و اینکه جهت تحقق جرایم علیه اموال تعلق آنها به شخص خاص 
بودن مقتول را الزم و ضروري ضروري نباشد ولی در جرایم علیه اشخاص به خصوص قتل عمد، معین

اینکه مخالفین عمد دانستن : سادساً) 78، 1378مسعودي، (خواهد بودبدانیم این امر خالف منطق و عدالت
کند که  این نوع قتل  خطاي محض ایجاب می"احتیاط در دما مسلمین"اند  این قتل استدالل کرده

گیرد چون احتیاط در دما فقط احتیاط در دما قاتل نیست بلکه احتیاط در دانسته شود نیز مورد اقبال قرار نمی
قتول هم هست، بنابراین اگر این نوع قتل عمدي دانسته نشود، باعث می شود خون انسان بی گناهی دما م

.به هدر رفته و قاتل بدون مجازات باقی بماند
صراحتاً) 294ماده ( "اشتباه در هویت"سوالی که در این جا مطرح می گردد اینکه چرا قانونگذار مثل 

ال باید گفت در ؤرسد در پاسخ به این سوده است؟ به نظر میرا مشخص ننم"اشتباه در هدف"تکلیف 
ثیري در ماهیت قتل ارتکابی ندارد و أاند که این اشتباه تاکثر فقها معتقد بوده"اشتباه در هویت"خصوص 

اما در خصوص اشتباه در هدف همانطور که در این مقاله مورد اشاره قرار . گرددقتل کماکان عمد تلقی می
معتقدند قتل که در اکثریت هستند، مطلقاً) خر و چه فقهاي معاصرأچه فقهاي مت(ی از فقها گرفت گروه

الدم باشد با حالتی که هدف اولیه بدون آنکه بین حالتی که هدف اولیه محقون(ارتکابی خطاي محض است
ان کند که در اشتباه بیبنابراین قانونگذار حاضر اگر می خواست صراحتاً). مهدورالدم یاشد تفاوتی قائل شوند

با ایراد فقهاي شوراي نگهبان مواجه می شد پس مقنن با حذف در هدف، عمل ارتکابی عمد است قطعاً
سابق به صورت ضمنی این پیام را منتقل کرده که اشتباه در هدف تاثیري در ماهیت قتل 296آگاهانه ماده 

.ارتکابی نداشته و قتل واقع شده عمد تلقی می گردد
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ضمانت اجراي حالت هاي چهار گانه اشتباه در هدف در قانون جدید-6
ضمن بررسی هریک در خصوص اشتباه در هدف چهار حالت کلی قابل تصور است که در ذیل

فرض .گیردمورد بررسی قرار می) 1392(در قانون مجازات اسالمیشده براي آنهابینیضمانت اجراي پیش
ان مهدورالدمی تیري را رها می کند و تیرش به خطا می رود و انسان اول اینکه فرد به قصد کشتن انس

در این فرض .)مقصود مرتکب و محصول عمل وي هر دو مهدورالدم باشند(مهدور الدم دیگري را می کشد
این تبصره مقرر می . قانون فوق قابل مجازات باشد302ماده 1رسد مرتکب بر اساس تبصره به نظر می

این ماده بدون اجازه دادگاه جرم و مرتکب به تعزیر 1"پ"و "ب"، "الف"ر مورد بندهاي اقدام د: دارد
447مطابق ماده »  تعزیرات« منظور از کتاب پنجم .  محکوم می گردد» تعزیرات« مقرر در کتاب پنجم 

شده است، ارجاع داده » تعزیرات« در کلیه مواردي که در این بخش به کتاب پنجم : است که مقرر می دارد
و تبصره آن ) 614(آن قانون و در سایرجنایات عمدي مطابق ماده ) 612(در خصوص قتل عمد مطابق ماده 

در خصوص شخصی 1375قانون تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 6122که ماده . عمل می شود
ب جرح که به هر براي مرتکب ضر6143است که مرتکب قتل شده و به هر دلیلی قصاص نشود  و ماده 

در صراحتا302ًماده 1هر چند تبصره .مجازات تعیین نموده استدلیل قصاص عضو امکان پذیر نباشد،
صاص دارد اما با کمی تفسیر خصوص شبهه در هدف نیست و به کشتن مهدورالدم بدون اجازه دادگاه اخت

ن مهدورالدمی را داشته لیکن تیرش بنابراین کسی که قصد کشت. توان آن را شامل این مورد هم دانستمی
تا3به ) 1375(قانون تعزیرات مصوب 612به خطا رفته و به مهدوالدم دیگري اصابت کرده براساس ماده 

.شودسال حبس محکوم می10

: در صورتی که مجنی علیه داراي یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: آمده302در ماده . 1
مرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد - ب. م حدي موجب سلب حیات استمرتکب جر-الف

مستحق - پ. شده، بیش از مجازات حدي او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص یا دیه و تعزیر است
.مقدار آن قصاص نمی شودقصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به

هر کس مرتکب قتل عمد گرددو شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از : مقرر می دارد) 1375(قانون مجازات اسالمی مصوب 612ماده . 2
قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وي موجب اخالل در نظم وصیانت و امنیت جامعه یا بیم 

.ري مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نمایدتج
هر کس عمدا به دیگري جرح یا ضربی وارد کند که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضا یا : نیز آمده614در ماده . 3

ع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا مناف
چنانچه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم 

.شودخواهد شد و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می
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فرض دوم اینکه فرد قصد کشتن انسان مهدور الدمی را داشته اما تیرش به خطـا رفـت و بـه انسـان     

مقصود فرد انسان مهدورالدم بـوده ولـی محصـول عمـل او قتـل      (د و او را کشتمحقون الدمی اصابت نمو
-شود چون هدف اولیه او شخص محقـون فرد نباید قصاصدر این فرض قطعاً) انسان محقون الدمی است

رسد با کمی تفسیر و به نظر می. در این جا مرتکب باید دیه شخص محقون الدم را بپردازد. الدم نبوده است
ون اگر پذیرفته شود در فـرض اول  چ. را بر او بار نمود302ماده 1مجازات تعزیري مندرج در تبصره بتوان 

شود سال بر فرد تحمیل می10تا3مجازات ) که هم مقصود و هم محصول عمل مرتکب مهدورالدم بودند(
.رد تحمیل گرددباید این مجازات بر ف) چون یکی از دو نفر محقون الدم است(در این جا به طریق اولی

الـدم را داشـته لـیکن تیـرش بـه خطـا رفتـه و انسـان         فرض سوم فرد قصد شلیک به انسان محقون
الدم بوده ولی محصول عمل وي کشته مقصود مرتکب شخص محقون(مهدورالدمی را به قتل رسانیده است

سال را بـر فـرد   10تا 3در این جا هم باز به طریق اولی می توانیم مجازات حبس ) شدن انسان مهدورالدم
بار کنیم چون با استدالالت اخیر پذیرفته شد در جایی که هم مقصود مرتکب و هم محصول عمل وي هـر  
دو مهدورالدم بودند این مجازات اجرا شود بنابراین در این فرض که هدف اولیه انسان محقون الدم بوده بـه  

.طریق اولی این مجازات قابلیت اعمال را خواهد داشت
جایی که مرتکب قصد کشتن انسان محقون الدمی را داشته لیکن تیر او به خطا رفته و: فرض چهارم
هـم مقصـود مرتکـب و هـم     (است و او را به قتل رسانیده اسـت الدم دیگري اصابت کرده به انسان محقون

خصـوص  گرفـت در ایـن  مورد اشاره قـرار همانطور که قبالً) محصول عمل وي هر دو محقون الدم باشند
ایـن فـرد را بـه قصـاص     290رسد بر اساس بنـد ت مـاده   ولی به نظر می. نظر وجود داردکماکان اختالف

ول ؤیعنی اگر عمل ارتکابی را خطاي محض دانسته و عاقله را مسـ (چون در غیر این صورت . کوم کنیممح
د کشـتن انسـان   گـردد کـه در جـایی کـه فـرد قصـ      منطقی حاصل مـی این نتیجه غیر) رداخت دیه بدانیمپ

ماده 1مهدورالدمی را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و انسان مهدور الدم دیگري را کشته بر اساس تبصره 
گناهی را داشـته و تیـرش   صد کشتن انسان بیسال حبس محکوم کنیم اما جایی که فرد ق10تا 3به 302

ول پرداخـت دیـه   ؤمحـض و عاقلـه را مسـ   گناه دیگر را کشته است قتل را خطاي به خطا رفته و انسان بی
) انـد جایی کـه هـر دو نفـر محقـون الـدم بـوده      (ناست که مقنن براي حالت شدیدتر بدانیم که این بدان مع
برخـورد  . انـد تعیـین کـرده اسـت    تر نسبت به جایی که هـر دو نفـر مهدورالـدم بـوده    ضمانت اجراي خفیف
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شود مقنن آگاه بوده و دچار چنین اشـتباه فاحشـی   میمنطقی که نه تنها زیبنده مقنن نیست بلکه فرضغیر
.شودنمی

نتیجه گیري -7
در جایی که هر دو هدف مخصوصاً(ماهیت قتل ارتکابی داشته باشد، نباید تاثیري دراشتباه در هدف

زیرا هدف حقوق جزا حمایت از انسان محقون الدم است حال مهم نیست که ) الدم هستندشخص محقون
ه لحاظ دیدگاه فقهی  اکثر لیکن ب. گردد"ب"هایت به قتل برسد یا تیراندازي منجر به قتل در ن"الف"

اند و ثر در ماهیت قتل ارتکابی دانستهؤاشتباه در هدف را م) خر و چه فقهاي معاصرأچه فقهاي مت(فقها 
- م بوده قائل نشدهلیه مهدورالدالدم بوده با جایی که هدف اوهیچ تفکیکی بین جایی که هدف اولیه محقون

آن مطرح شد مقنن تحت که نخستین بار بحث شبهه در) 1370(در قانون مجازات اسالمی مصوب.اند
این قانون نمود که در صورت تحقق اشتباه در هدف قتل ارتکابی 296ثیر دیدگاه فقها اقدام به وضع ماده أت

حقوقدانان قرار گرفته بود و دیدگاهی که مورد انتقاد. گردددر هر صورت خطاي محض محسوب می
براي مثال کسی که قبل از تیراندازي توسط پلیس دستگیر می . پذیرش آن نتایج نامعقولی را همراه داشت

گردید اما در جایی که فرد از سال بود محکوم می10تا 3شد به شروع به جرم قتل عمدي که مجازات آن 
-کرد لیکن تیرش به خطا میسمت هدف مورد نظر خود میرفت و اقدام به شلیک به این مرحله فراتر می

ول پرداخت دیه دانسته و ؤرساند فقط عاقله او را مسرفت و انسان محقون الدم دیگري را به قتل می
شخص مرتکب که حالت خطرناك خود را به منصه ظهور رسانیده بود را بدون اعمال هر گونه مجازاتی رها 

"ت"قانون سابق نمود و با وضع بند 296اقدام به حذف ماده ) 1392(سالختانه قانونگذارخوشب. کردمی

کند، ولی تیرش با کمی تفسیر عمل فردي را که به قصد کشتن انسان محقون الدم تیري رها می290ماده 
کند را مشمول قتل عمد دانسته و مرتکب را مستحق قصاص نفس الدم دیگري اصابت میبه انسان محقون

دیدگاه پذیرفته شده توسط قانونگذار فعلی دیدگاهی منطقی است و مجازات در نظر گرفته شده . داندمی
اي منطقی و عقلی است که هرگاه جرم شدیدتر باشد باید مجازات شدیدتر بر براي آن منطبق با قاعده

نحوه این . گرددتر مجازات خفیف تر اعمال میگردد و در صورت ارتکاب جرم خفیفمرتکب اعمال می
بنابراین اقدام . هاي حقوقی جهان مورد پذیرش واقع شده استقانونگذاري و تعیین مجازات در تمامی نظام
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قانون سابق را باید یک اقدام حکیمانه در جهت تناسب سازي بین 296قانونگذار ایران در جهت حذف ماده 

.جرم ارتکابی و مجازات اعمال شده بر فرد دانست
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