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چکیده
ســلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری
شــده و موضوع آن ،انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد .چالش
های پیش روی اجرای ماده  302قانون مجازات اســامی که در مقام بیان مصادیق
مهدورالدم می باشــد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررســی مبانی
و ضوابــط مربوط به ایــن امر را دوچندان می کند .این مقالــه با روش کتابخانه ای
و از طریق بررســی مبانی فقهی نظام حقوقی کشــور ،مفهوم و مصادیق مهدورالدم
را مطالعــه نموده و به این نتیجه رســید که وضعیت حقوقــی موجود عالوه بر آن
کــه امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رســیدگی به اعمال مجرمانه از ســوی
دادگســتری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت
قضایی را به خطر می اندازد .لذا ضروری اســت با حذف ماده  302مزبور ،نسبت به
پیگیری رفتار مشــمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و
با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.
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درآمد
برقراری نظم در جامعه مســتلزم جرم انگاری اعمال ناقض حقوق افراد بوده
و ســلب حیات یکی از مهمترین این جرایم اســت .سلب حیات از انسان به طرق
پیش بینی شده در قانون ،قتل نام گرفته که مصادیق آن اعم از عمدی و غیر
عمدی (شــبه عمدی و خطای محض) در مــواد  289تا  293قانون مجازات
اســامی مصوب  1392احصا گردیده اســت .ارتکاب قتل عمدی مستلزم تحقق
رفتار فیزیکی ســالب حیات اعم از فعل یا ترک فعل نســبت به انســان زنده دیگر
اســت .البته موضوع قتل عمدی عالوه بر این باید واجد وصف دیگری تحت عنوان
محقــون یا معصوالدم باشد(.عباســی و اکبری 32 ،1394 ،و  )33چرایی وجود این
مفهوم در نظام حقوقی کشــور و نحوه شناسایی آن ،یکی از چالش های نظام حقوق
کشور است.
توضیح آنکه اثبات جرم مستلزم محاکمه فرد در فرایند دادرسی منصفانه از
ســوی دادگاه قانونی با رعایت کامل حقوق متهم است .تساوي در مقابل دادگاهها،
حق دادخواهي و رسيدگي منصفانه و علني در يک دادگاه صالح ،مستقل و بيطرف،
اصــل برائــت و تضمينهايي مانند اطالع متهم از نوع و علــل اتهام ،اعطاي وقت و
تســهيالت کافي براي دفاع و داشتن ارتباط با وکيل منتخب خود ،رسيدگي بدون
تأخير غير موجه ،حضور در محاکم صالح قضايي و رسيدگيهاي منصفانه و عادالنه،
لزوم اطالع فرد دســتگير شــده از اتهامات خود در اسرع وقت ،اصل برائت و تأمين
تمامــي تضمينهاي الزم براي دفاع از جمله حق اســتفاده از وکيل مدافع و حتي
تعيين وکيل تســخيري ،اختيار پرسيدن سؤال از شهودي که به نفع متهم شهادت
ميدهنــد و امــکان بهرهمندي از مترجم اگر زباني که در دادگاه تکلم ميشــود را
نميفهمــد ،مجبور نکردن متهم به شــهادت عليه خود ،قبــول تجديدنظر قضايي،
جبران خسارت در موارد اشتباه قضايي و پذيرش اصل اعتبار امر مختومه و نیز لزوم
جبران زیان های ناشی از جرم ارتکابی وارده به شاکی ،امکان اعتراض کلیه ذینفعان
به آراء صادره ،لزوم حمایت از بزه دیده ،شاهد و مطلع در برابر هرگونه خطر بالفعل
و بالقوه و  ...از مهمترین حقوق افراد در فرایند دادرسی کیفری است.
در حالی که در ما نحن فیه ،فرد عامی که صالحیت و دانش الزم جهت
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 .1مفهوم شناسی مهدورالدم و مصادیق آن
مهدورالــدم از ريشــه «هدر» به معنای باطل شــدن و ضايع گرديدن بوده
ّ
(عمید )1965 ،1357 ،و به شــخصي اطالق مي شــود كه براساس مبانی شرعي به
دلیل اعمالي كه از وی سر زده ريختن خونش مباح شناخته شده و قاتل وی شايسته
اعم از تحمل قصاص و پرداخت ديه نمي باشــد (ايماني،1382،
مجازات قتل عمدی ّ
مهدورالدم به حكم شــرع جايز بوده و حیات وی مورد حمایت
 )477بــه واقع قتل
ّ
قانونگذار نیســت( .مسجد سرائي )608 ،1391،عبارت مزبور در مقابل معصوم الدم
به کار می رود که به شــخصي اطالق مي شود كه دارای حق حیات بوده و به دلیل
حمایت کیفری قانونگذار از وی ،قاتل او شرعاً مستحق مجازات قصاص يا ديه

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره سوم /بهار 1398

رســیدگی قضایی ندارد بدون رعایــت ضوابط فوق که به تفصیــل در قانون آیین
دادرســی کیفــری درج گردیده و عدم اجرای انها واجــد ضمانت اجرای کیفری یا
انتظامی برای قضات و ضابطین دادگستری است ،اقدام به اجرای مجازات مورد نظر
خود علیه مهدورالدم احتمالی می نماید.
به واقع پرســش اصلی آن اســت که با وجود قوه قضاییه و آیین ناظر بر مراحل
پنج گانه دادرســی ،ضرورت جواز قتل مهدور الدم چیست؟ مهمترین ایرادهای
وارد بر وضعیت موجود کدام اســت؟ و چه راهکاری می توان جهت برقراری تعادل
میــان لزوم اجرای احــکام فقهی مربوط به مجازات مهدورالــدم و حفظ اقتدار قوه
قضاییه در برخورد با مجرمان پیشنهاد نمود؟ به نظر می رسد جهت تحقق عدالت و
انصاف ،ضمن شناســایی جرایمی که موجبات شایستگی مرتکبان به مجازات مرگ
را فراهم می کند ،ضروری اســت هرگونه اقدام اشخاص عادی به اجرای حکم مرگ
ایشان ،غیرقانونی و مستوجب ضمانت اجرای کیفری اعالم شود و قوه قضاییه نسبت
به دادرسی و مجازات احتمالی افراد مظنون به مهدورالدم بودن اقدام نماید.
این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بازخوانی مفهوم مهدورالدم در نظام حقوقی
ایران و فقه اســامی  ،لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه را مطرح نموده و ضمن
نقد وضعیت موجود ،الگوی مطلوب جهت اجرای توأمان احکام اسالمی در خصوص
مهدورالدم را از طریق دادرسی منصفانه ارائه می نماید.
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شناخته مي شــود( .بعلبکی )148 ،1392 ،بر اســاس همین رویکرد ،شرايط قتل
الدم بودن
عمدی مســتوجب قصاص به نحوی تبیین میشــود که شــرط محقون ّ
مقتول در عبــارت «و هو إزهاق النفس المعصومه المكافِئه» در خصوص در تعریف
قتل عمدی گنجانده شــود( .نجفی 42 - 20 ،1385 ،و خویی)22 - 20 ،1420 ،
الدم بودن است مگر آن كه خالف آن
شــایان ذکر اســت اصل بر محقون یا معصوم ّ
مهدورالدم بودن فرد طبق موازين شــرعی در دادگاه ثابت شــود(.کالنتری و
يعني
ّ
شیرزادی فر  84 ،1393 ،و ايماني)1382،456،
در نظام حقوقی کشــورمان در اصل  36قانون اساســی بر لزوم صدور حکم
و اجرای مجازات از طریق دادگاه قانونی تصریح شــده لکن در تبصره  2ماده 295
قانون مجازات اســامی مصوب  1370و مــاده  302قانون مجازات فعلی به عنوان
مهدورالدم و تبرئه مرتکب قتل وی از قصاص و دیه تصریح شــده است .وفق قانون
فعلی هر چند اصل بر معصوم الدم بودن افراد اســت و مدعی باید هدر دم مقتول را
در دادگاه اثبات نماید لکن در صورتی می توان جرایم علیه اشخاص را محقق دانست
که وقوع جنایت نســبت به جسم و جان فردی انجام پذیرد که در زمان وقوع عمل
مجرمانه و نتیجه آن ،مورد حمایت قانونگذار می باشد.
در ماده  302پنج گروه از اشخاص ،مهدور الدم معرفی شده اند که به شرح
ذیل است:
 مرتكب جرم حدي مستوجب مجازات سلب حيات؛ مرتكب جرم حدي مســتوجب قطع عضو که البته میزان مهدورالدمی او ،معادلمجازات حد مربوطه است؛
 مستحق قصاص نفس يا عضو فقط در برابر صاحب حق قصاص و به مقدار آن؛ مرتکب تجاوز قریب الوقوع با رعایت شــرایط دفاع مشــروع مقرر در ماده ()156این قانون؛ و
 زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه (جز در موارد اكراه و اضطرار زانیه).گفتنی اســت ماده  303نیز مقرر نموده که هرگاه مرتكب ،مدعي شود كه
مجني عليه ،حســب مورد در نفس يا عضو ،مشمول ماده ( )302اين قانون است يا
ٌ
وي با چنين اعتقادي ،مرتكب جنايت علیه او شده است باید ادعای مزبور را طبق
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 .1-1مهدورالدم مطلق
مقصود از مهدورالدم مطلق ،فردی اســت که تمامی افراد جامعه می توانند
وی را به قتل برســانند و در صورت اثبات مهدورالدم بودن وی ،شایســته مجازات
قتل عمدی نیستند مانند مرتکبین جرایم دارای کیفر اعدام از قبیل زنای به عنف،
محاربه ،ساب النبی و( ....نجفی 12 ،1385 ،و طباطبایی)522 ،1404 ،
در توجیه و تبیین مصادیق فوق ،ادله متعددی از ســوی فقها ارائه شده که
از جمله می توان به آیه  92سوره نساء اشاره نمود که می فرماید( :ما کان لمومن ان
یقتل مومنا اال خطا) .در خصوص شــان نزول آیه فوق چنین امده که عیاش بن ابی
ربیعه به جرم مسلمان بودن از سوی حارث بن یزید و ابوجهل ،مورد آزار و شکنجه
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موازيــن در دادگاه ثابت کند و اگر ادعای مزبور ثابت نشــود که مرتكب بر اســاس
چنين اعتقادي ،مرتكب جنايت شــده ،وی به قصاص محكوم مي شود ولي اگر ثابت
مجني عليه نيز موضوع
شــود كه به اشتباه با چنين اعتقادي دست به جنايت زده و
ٌ
ماده ( )302نباشد عالوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»
محكوم مي شود.
به نظر برخی حقوقدانان تصویب ماده  302قانون در ســال  ،1392نشــان
دهنده توجه مقنن به نارســایی ها و ایرادهای قانون ســابق بوده و وجود آن را که
منتهی به تعیین حصری مصادیق مهدورالدم و تعیین ضمانت اجرای کیفری حبس
برای قتل مهدورالدم بدون اذن حاکم شــده در راستای تحقق نظم عمومی جامعه
و پیشــگیری از سوء اســتفاده افراد از این موضوع و نقطه عطفی در حمایت از
افراد و لزوم رعایت اصول دادرسی و صدور حکم قانونی به مجازات وفق قانون
دانســته اند (مجیدی 343 ،1397 ،و  )344لکن ایرادهای وارد بر سیاســت
کیفری مزبور بیش از محاســن بیان شــده اســت که در بحث های بعدی به
تفصیل طرح خواهد شد.
پیش از ورود به این مبحث متذکر می شــود که مشهور فقهای امامیه
به دو گونه مهدور الدم مطلق و نسبی قایل هستند که در ادامه به همراه ادله
فقهی مربوط تببین می گردد.
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قرار میگرفت .وی پس از مهاجرت مســلمانان از مکــه به مدینه ،حارث را به قتل
میرســاند در حالی که وی اســام آورده و عیاش از ان بی اطالع بود .لذا با نزول
آیه فوق ،وی تنها به پرداخت دیه و کفاره محکوم شد .آیه  94سوره نساء نیز مقرر
فرموده که (یا آیها الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل هلل فتبینوا وال تقولوالمکن القی
الیکم السالم لست مومنا) از حیث تاریخی آیه مزبور زمانی نازل شد که پیامبر اکرم
(ص) بعد از بازگشــت از جنگ خیبر اسامه بن زید را برای دعوت به اسالم یا قبول
شرایط ذمه به نزد یهودیان فدک فرستادند .یکی از یهودیان به نام مرداس با گفتن
شهادتین ،به استقبال مسلمانان رفت لکن فرستاده پیامبر (ص) به گمان سوئی ،وی
را به قتل رساند .وقتی خبر به حضرت رسید این رفتار را مذمت نمودند.
از حیث روایی نیز در صحیحه هشــام بن سالم از امام صادق ( ع) نقل شده
که درباره فرد دشــنام دهنده به پیامبر پرســش می کنــد و حضرت فرموده اند که
هرکس که زودتر ناســزا را بشنود واجب اســت که او را قبل از اینکه از حاکم اذن
بگیرد به قتل برساند(.همان )88 ،بر اساس این روایت ،قتل مهدورالدم جایز بوده و
در صورت عدم اثبات ادعای قاتل نسبت به مهدورالدم بودن مقتول نیز مرتکب تنها
به تعزیر محکوم می گردد و مجازات قتل عمدی در انتظار وی نخواهد بود.
البته در مقابل دیدگاهی مطرح می شود که افراد را صرفنظر از جرم ارتکابی
صرفاً از ســوی دســتگاه قضایی قابل مجازات می داند و اجازه قتل مهدورالدم را به
ســایر شهروندان نمی دهد (خویی )207 - 202 ،1420 ،و تنها استثنا وارده بر این
موضوع را برای مرتکب ساب النبی قائل می شود .در توجیه این نظریه نیز به روایت
حفص بن غیاث استناد شده که از امام صادق (ع) پرسیده اند چه کسی حدود الهی
را اقامه می کند؟ امام در پاسخ فرموده اند که حدود را کسی اجرا می کند که حکم
و قضاوت به وی ســپرده شده باشــد ( .بای )163 ،1393 ،در روایتی دیگر از عمار
سجستانی نیز نقل شده که ابوعبداهلل بن نجاشی خدمت امام صادق (ع) عرض کرد
که من  13نفر از خوارج را که از امیرالمومنین (ع) بیزاری می جستند کشته ام .امام
فرمودند که اگر به امر امام کشته بودی بر تو چیزی نبود ولی از امام جلو افتادی و
چون برای این کار بدون اذن امام اقدام کردی باید  13گوسفند را در منا ذبح کرده
و گوشت انها را صدقه بدهی و دیگر چیزی بر تو نیست ( .نجفی- 140 ،1385 ،
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 .2-1مهدورالدم نسبی
مقصود از مهدورالدم نسبی نیز فردی است که تنها نسبت به برخی از افراد
جامعــه مهدورالدم بوده و در صورتی که کســی غیر از افــراد خاص ،وی را به قتل
برســاند خود در معرض قصاص قرار می گیرد مانند قاتل که تنها نســبت به اولیای
دم مقتول ،مهدورالدم است و نیز قتل زوجه و مرد اجنبی از سوی شوهر که علم به
تمکین زن دارد ( .نجفی 167 ،1385 ،و صادقیان و همکاران)163 ،1398 ،
مبنای این مصادیق مهدورالدم نیز از آیات قران کریم از جمله آیات مبارکه
 33سوره اســرا و  93سوره بقره تحصیل شده است .آیه  33سوره مبارکه اسرا می
س الَّتِي َح َّر َم َّ ُ
الل إ ِ َّل ب ِال ْ َحقِّ َو َم ْن ُقت َِل َم ْظ ُلو ًما َفق َْد َج َعلْ َنا
فرمایــد که « َو َل تَ ْق ُت ُلوا ال َّن ْف َ
ل ِ َول ِ ِّي ِه ُسلْ َطان ًا َف َل يُ ْس ِ
ورا» .بدین معنا که هرکس از روی
ــر ْف فِي ال ْ َق ْت ِل إِن َّ ُه َك َ
ان َم ْن ُص ً
ظلم و ستم کشته شود برای ولی او قدرت و سلطنت بر قصاص قرار دادیم .بنابراین
ولی دم که یکی از شهروندان جامعه است می تواند اجرای قصاص را اختیار نموده و
آن را به مرحله اجرا درآورد( .حاجیدهآبادی ،44 ،1397 ،طوســی ،بی تا87 - 86 ،
و موسوی خمینی )535 - 532 ،1366 ،آیه  93نساء نیز با بیان (ومن یقتل مومنا
متعمدا فجزاوه جهنم) ،به این جهت نازل گردید که جســد برادر مقیس بن صبابه
کنانــی در محله بنی نجار پیدا کرد .بنابر دســتور پیامبر (ص) به بزرگان بنی نجار
اطالع داده شــد که اگر قاتل هشام را می شناسند ،تسلیم مقیس نمایند و اگر او را
نمی شناســند ،دیه او را بپردازند .ایشــان دیه را هم پرداختند لکن مقیس به انتقام
خــون برادر به عنوان قصاص نفس اقدام به قتل فردی نمود که بر اســاس آیه فوق
مستحق مجازات شناخته شد.
مشــهور فقهای امامیه در توجیه نظر خود عالوه بر اســتناد به آیات فوق به
برخی روآیات نیز اســتناد نموده اند .خبر سعید بن مســیب بر اساس روایت شیخ
طوســی از این جمله است که مطابق آن ،ابن ابی جسرین ،مردی را که با همسرش
در حال زنا مشاهده نموده ،به قتل می رساند و معاویه طی نامه ای از ابوموسی
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اشــعری می پرسد که چگونه وی را مجازات کند .ابوموسی حکم را از امیرالمومنین
(ع) جویا می شــود و ایشــان مقرر می فرمایند که اگر بتواند چهار شاهد برای زنای
همسرش بیاورد مسؤولیتی ندارد و در غیر این صورت باید تاوان آن را بپردازد( .حر
عاملی )86 ،1377 ،شایان ذکر است در خصوص قتل در فراش نیز هر چند فقهای
امامیه مجاز دانســته اند که اگر کسی همســرش را در حال زنا با مردی ببیند و به
رضایت زن بر انجام این کار ،آگاه باشــد می تواند هر دو را به قتل رساند لکن برخی
فقها ،روآیات مشــهور را فاقد سند و مخدوش دانســته و معتقدند ادله مزبور بیش
از آن که به قتل در فراش مربوط باشــد در مورد دفاع مشــروع قابل استناد است.
(خویی )84 - 82 ،1420 ،شــاید آنچه بیش از پیش این نظریه را تقویت می کند
لزوم احتیاط در دماء مسلمین و رعایت اصل اباحه نسبت به اقدامات افراد است و در
مواردی نیز که فرد به واسطه رفتارش مستحق مرگ شناخته می شود باید استحقاق
وی طی محاکمه ای عادالنه احراز شود.
 .2دادرســی عمومی جرایم و چالش هــای آن در مواجهه با قتل
مهدورالدم
سیاســت تقنینی کشور در تعیین موضوع قتل عمدی یعنی حمایت قانونی
از حیات انســان مهدورالدم باید با توجه به لزوم حفظ امنیت انســانی آحاد ملت و
ضرورت تمســک به دادگستری عمومی در تحقق منافع جامعه و مجازات مرتکبان
انواع جرایم یعنی وجوب دادرسی قانونی اتخاذ شود .لذا این بخش به بررسی وظیفه
دولــت در حمایت از امنیت افراد و احقاق حقوق جامعه از طریق دادرســی قانونی
و عمومــی به جرایم مــی پردازد تا وضعیت فعلی نظام حقوقی کشــور در خصوص
مهدورالدم را اسیب شناسی نماید.
 .1-2وظیفه دولت بر حفظ امنيت افراد جامعه
امنيت بــه مفهوم در امان بودن ،آرامش و آســودگي ،آزاد بودن از ترس و
خطر ،اعتماد داشتن ،حصول اطمينان از ايفاي تعهدات و تضمين داشتن بوده و در
اصطالح ،اطمينان خاطري است كه بر اساس آن ،افرادی که در جامعه اي زندگي
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مي كنند نســبت به حفظ جان ،حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي
نداشــته باشند .نبود تهديد نسبت به ارزش هاي کسب شده در معناي عيني امنیت
و نداشــتن هراس از اينکه ارزش هاي مزبور مورد حمله قرار گيرد در معناي ذهني
آن جای می گیرد( .بوزان ،)31 ،1378 ،وحدت ســرزمين ،ثبات رژيم و ساير منافع
ملي و بين المللي يک ملت و تأمین و حفظ حيات ســاکنان در برابر تهديد عمل يا
موقعيتي که به هر طريقي به مســير زندگي آنان لطمه وارد سازد (تاجيک،1376 ،
 ،)62ميزان ثباتي که کشــور از آن برخوردار است (عظيمي پور )18 ،1379 ،و نیز
وضعيت رواني و فيزيکي که در آن آحاد جامعه نســبت به شــرايط موجود و آينده
خود در تأمین نيازهاي مادي و معنوي ،احســاس دسترسي و عدم تعارض و تقابل
از طرف ديگران داشته باشند ،از دیگر معانی اصطالحی امنیت به شمار می روند.
با توجه به آن که رهايي نســبي از هر قسم تهديد زيان بخش ،نبود تهديد
نســبت به ارزش هاي کسب شــده ،تضمين رفاه آتي و ميزان ثبات موجود در يک
کشور به معناي برقراري امنيت است ،لذا ناامني حالتي همراه با خطر است و خطر
عاملي براي برهم زدن تعادل حيات رواني و اجتماعي و مغاير مصالح عمومي جامعه
مي باشد( .صديق )1376،31 ،لذا امنيت وضعيت باثباتي از شرايط و ساختار فعلي و
تصویر روشــني از آينده است که در آن فرد ،جامعه و دولت احساس رهايي از خطر
کند و خود را در برابر آينده به نوعي بيمه شده ،مي پندارد.
اهميــت امنيت و ضرورت برقراري آن به حدي اســت که در بســياري از
کنوانســيون ها و اســناد بين المللي مورد توجه قرار گرفتــه و امنيت داراي ابعادی
چندگانه اســت .نخست؛ امري روانشناختي اســت بدین معنا که افراد در جامعه از
نظر ذهني و رواني احســاس عدم تعرض و مخاطره نمايند .لذا هر عاملي که ممکن
است آرامش خاطر و ثبات فردي و اجتماعي را بر هم زند در تعارض با امنيت است.
دوم؛ امنيت از نظر جامعه شــناختي ،وضعيت و حالتي است که بر اساس آن عوامل
اجتماعــي تنش زا و بر هم زننده در روابط اجتماعي تقليل يافته و يا حذف شــوند
و در نهایت؛ امنيت ،پديده اي حقوقي اســت که افراد در راســتاي آن از مصونيت در
برابر اعمال دولت يا ساير افراد و گروه هاي اجتماعي استفاده ميکنند و نظام حقوقي
مکلف است تدابيري اتخاذ کند تا چنين حق و مصونيتي براي شهروندان حاصل شود.
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یکی از مصادیق مهم امنیت ،امنيت انســاني یعنی وضعيتي است که افراد
از آســيب جســمي و رواني ،ترس و اضطراب و تهديد مصون نگهداشته ميشوند.
امنيت انساني از دو جزء مهم رهايي از ترس و رهايي از نياز تشكيل شده و در ابعاد
اقتصادي ،محيط زيســت ،سياســي ،غذايي ،فردي ،بهداشتي و ارتباطات گسترش
مــییابد .توضیح آن که امنيت اقتصادي جــز بر پاي ه درآمدي مطمئن و مداوم
تحقق نمييابد .امنيت غذايي به معناي آن اســت كه همه مردم در تمام اوقات
امكان دسترسي فيزيكي و اقتصادي به مواد غذايي اصلي را داشته باشند و اين امر
مستلزم آن اســت كه غذاي كافي براي همه وجود داشته باشد و همه مردم امكان
دسترسي به آن را داشته باشند .امنيت محيط زيست ،تضمين كننده محيط طبيعي
و ســالم و امنيت بهداشتي ،تضمين كنندهحفظ ســامت جسمي اشخاص است.
امنيت اجتماعي نیز در کنار امنیت فردی ،اين امكان را به وجود ميآورد كه افراد با
عضويت در گروههايي مثل خانواده ،حزب و سازمان كه از هويت فرهنگي و ارزشي
خاصي برخوردارند احساس امنيت كنند .برای تحقق امنیت اجتماعی و فردی باید
جامعه توانایی حفظ هويت ،منافع و ويژگي هاي اساسي خود در برابر شرايط متغیر و
تهديدها و نيز توانائي ارتقاي وضعيت اجتماعي به سمت ارزشها و آرمانهاي جامعه را
داشته باشد .هرگونه كشتار ،ترور ،آدم ربايى ،سرقت و غارت ،تهديد و ارعاب ،تهمت
و توهين و هتك حيثيت ،شــيوههاى متعددی از نقض امنيت اجتماعي است .بطور
كلي هر اقدامى كه آرامش و آسايش جسمى ،روحى و آزادىهاى مشروع و طبيعى
افراد را ســلب كند و حداقل استانداردهای الزم برای حفظ سالمت روحي ،رواني و
جسماني افراد جامعه را به خطر اندازد ،ناقض امنیت است.
تحقق امنیت اجتماعی و فردی مســتلزم وجود دو تضمين اساســي است.
نخســت؛ تضمين امنيت افراد در مقابل هر نوع تعرض غير قانوني كه از طرف قواي
حكومتي اعمال شــود و دوم؛ تضمين امنيت شــهروندان از طريق حمايت هايي كه
توسط جامعه براي هريك از اعضاي خود به منظور حفظ حقوق و آزادی هاي ایشان
اعمال مي شود(.هاشــمي )276 ،1384 ،به اين ترتيــب امنيت براي افراد و دولت
ايجاد تكليف مي كند و بر اساس آن ،افراد مكلفند حقوق مادي و معنوي يكديگر را
مورد احترام قرار دهند و دولت نيز موظف است با وضع قانون و تأسيس تشكيالت

85

 .2-2لزوم توسل به دادرسی منصفانه
امنیــت قضایی بدون برقراری محاکمه منصفانه هرگز فرصت ظهور نخواهد
داشــت .امنيت قضايي زماني شکل خواهد گرفت که اصول و رويه هاي دادرسي به
صورت عادالنه تضمين کننده حقوق افراد جامعه باشــند .بهره مندي از دادرســي
عادالنه مبتني بر فراهم نمودن حق دادخواهي و دفاع اســت .حق دادخواهي بدان
معناست كه اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز قرار گرفت بتواند آزادانه و بدون مانع
به دادگاهي مســتقل ،صالح و بي طرف ،مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم
نمايد و حق دفاع عبارت اســت از آن که چنانچه شــهروندي مورد اتهام قرار گيرد،
بتواند در دادگاهي مســتقل و بي طرف از خود دفاع نمايد .به عبارت بهتر ،مجموعه
امتيازات و امکاناتي است که در يک دادرسي منصفانه باید متهم از آنها برخوردار باشد
تا بتواند در مقابل ادعايي که برخالف فرض برائت عليه وی مطرح شــده در شرايطي
آزاد و انساني از خود دفاع کند .بر اساس این اصول ،متهم از حقوقی در فرایند دادرسی
برخوردار اســت که به برابری جایگاه وی و نهاد تعقیب و حفظ امنیت و کرامت متهم
می انجامد .جهت بررســی این اصول و تضمین آن در اجرای حکم مهدورالدم از سوی
افراد جامعه بررسی دقیق موضوع در قالب بخشهای ذیل ضروری است.
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اداري و قضايي براي مردم ايجاد امنيت كند و خود نيز با تسليم شدن در برابر اصل
حاكميت قانون ،حقوق و آزادیهاي شــهروندان را محترم شمرده و خودسرانه به آن
تعرض نكند( .همان )277 ،لذا برای تحقق گونههای مختلف امنیت ،ضروری اســت
نحوه پی جویی جرایم به نحوی سامان یابد که در درجه نخست ،اعمال ناقض امنیت
جامعه در راســتای ایجاد تعادل میان حقــوق افراد و جامعه به دقت تعیین گردد و
در مرحله بعدی در صورت تحقــق جرم ،متهم مورد تعقیب قرار گیرد که یکی از
بدیهی ترین آن اصول ،برگزاری دادگاه منصفانه با رعایت حقوق وی می باشد.
حال آنکه درج عنوان مهدورالدم در قانون مجازات اســامی حتی با تعیین
مصادیــق دقیق آن و تعیین مجازات تعزیری برای مرتکب قتل وی بدون اذن حاکم
منتهی به نقض امنیت اجتماعی افراد شده و ایشان را از امکان برخورداری از حقوق
و آزادی های فردی خود محروم می کند.
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 .1-2-2اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی
در قلمرو حقوق جزا و بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ،هيچ
كس به خاطر فعل يا ترك فعلي كه در حين ارتكاب ،مطابق قوانين ملي جرم تلقي
نشده ،مقصر شــناخته نخواهد شد .همچنین كيفري ســنگين تر از آنچه در حين
ارتكاب جرم براي عمل مجرمانه مقرر گردیده بر مرتکب تحميل نخواهد شــد و نیز
در موارد ترديد ،قانون كيفري به نفع متهم تفســير مي شــود .اين اثر به معناي آن
اســت كه هرگاه دادرس در تفســير قانون كيفري و انطباق عمل متهم با عنصر
قانوني دچار ترديد شود و دليل كافي براي رفع گمان و ترديد نيابد ،بايد قانون را
به گونه اي تفسير كند كه عمل متهم مشمول آن نگردد.
قاعــده قبح عقاب بال بيان و حديث نبوي رفع در فقه اســامي مؤيد اين
اصل هستند .به موجب اصل  169قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز هيچ
فعل يا ترك فعلی به اســتناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب
نمي شــود و همچنين اصل  38قانون مزبور مقرر مــي كند« :حكم به مجازات و
اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
لذا محاكمه بايد در دادگاهي صورت پذيرد كه به موجب قانون اساســي يا
ديگر قوانين كشور تعيين شده است .دادگاه بايد كام ً
ال بي طرف بوده و تحت تأثير و
نفوذ هيچ عاملي حتي جو حاكم بر جامعه قرار نگيرد .قضات در مقام دادرسي صرفاً
بايد بر اساس موازين قانوني و دستورات وجداني خود به دور از هرگونه نفوذ يا فشار
بيروني و دروني مبادرت به صدور حكم نمايند .الزمه تشخیص قانونی بودن جرم و
لزوم اعمال مجازات ،دارا بودن دانش حقوقی و تخصص قضایی است که افراد عادی
از ان بی بهره اند لذا واگذاری تشخیص عنصر قانونی در تشخیص و اجرای حکم علیه
مهدورالدم در تضاد با این اصل مهم است.
 .2-2-2فرض برائت
فرض بي گناهي که در اصل  37قانون اساسی و ماده  4قانون آيين دادرسي
كيفري تصریح گردیده ،اصطالحي کلي و عام است که کليه ابعاد اين مفهوم را در
مراحل مختلف دادرسي کيفري و حتي قبل از مرحله توجه اتهام در برمي گيرد.
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(شــاملو )265 ،1383 ،فرض برائت کيفري به مفهوم آن است که «همه افراد از هر
نوع تعرض از جانب اشخاص حقيقي و حقوقي مصون اند ،مگر در مواردي که صريحاً
در قانون ذکر شده باشد ».به بيان ديگر هيچ کس مجرم نيست مگر به استناد داليل
و مدارک قابل استنادي که مطابق شرايط قانوني و توسط مرجع صالح ارزيابي شده
باشــد .غرض از فرض برائت کيفري يا فرض بي گناهي مصونيت بخشــيدن به افراد
عادي از تعرض سايرين است( .رحمدل5 ،1387 ،و)6
از مهمترین آثار فرض برائت که ناظر بر حقوق دفاعی متهم نیز می باشــد
می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ضــرورت تدوين قوانين و مقررات الزم جهت انجام يک دادرســي عادالنه
و نيــز ضــرورت تدوين مقررات دقيق و به دور از هر گونــه ابهام در ارتباط با حق
شــکايت متهم از قرار بازداشت موقت و رسيدگي سريع و خارج از نوبت به شکايت
مذکور از سوي يک دادگاه مستقل بي طرف ،تکليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه
دليل عليه متهم در قالب اثبات عناصر مادي و معنوي جرم جز در موارد اســتثنا،
ممنوعيت اجبار متهم به اثبات بي گناهي خود يا شهادت و اقرار عليه خود ،اعطاي
فرصت و امکانات كافي به متهم جهت رفع اتهام از خود ،ضرورت تفســير شک به
سود متهم ،يکساني فرض برائت نسبت به متهمان ،استثنائي تلقي کردن بازداشت
موقت متهم و امتناع از توســل به آن جز در موارد ضروري و اســتفاده از قرارهاي
تأميني ديگر که امروزه از آنها به «جايگزينهاي بازداشــت موقت» تعبير ميشود
مانند قرارهاي کنترل قضائي ،ضرورت دخالت مقام قضايي جهت ســلب آزادی از
متهم در هر مرحله از رســيدگي به ويژه مرحلــه تحقيقات مقدماتي ضمن رعايت
دقيق موارد شــکلي ناظر به صدور قرار يا دستور بازداشت متهم ،رها ساختن فوري
متهــم محبوس پس از صدور برائت از دادگاه به رغم فرجام خواهي دادســتان جز
در مواردي که ادامه بازداشــت به جهت ديگري قابل توجيه باشد ،ضرورت جبران
خســارت از زندانياني که بازداشت آنان غير موجه تشخيص داده شود و( ....آشوري
)205 ،۱۳۷۳ ،
فــرض برائت در تمامــي مراحل پرونده کيفري داراي آثار مثبت اســت .به
طوري که در يک محاکمه عادالنه و قانوني از مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي
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(تفهيم اتهام ،اعالم حق سکوت ،حق داشتن وکيل و مترجم و تحديد موارد بازداشت
موقت) تا مرحله دادرسي (محاکمه علني ،منصفانه ،مستقل و بيطرفانه) باید توسط
قضات رعايت شــود و ناديده گرفتن هر يک از اين موارد ميتواند رأي صادر شده از
سوي دادگاه را بياعتبار سازد (.شاملو)277 ،1383 ،
در اجراي اين قاعده که هيچ کس نمي تواند طرف خود را رأساً و به تشخيص
خود به محاکمه بکشاند ،مداخله يک مقام بي طرف براي ارزيابي و تشخيص کفايت
داليل جمع آوري شده عليه متهم ،ضروری است و اجرای ماده  302قانون مجازات
اســامی به صراحت مغایر با ان است .شایان ذکر اســت که مشروط کردن ارسال
پرونــده و الزام متهم به حضور در دادگاه منوط به تشــخيص کفايت ادله ،از ســوء
استفاده هاي احتمالي برخي افراد جلوگيري مي کند .در اين صورت دادستان با تکيه
بر داليلي درصدد اثبات مجرميت متهم بر خواهد آمد که به شيوه ترافعي مورد بحث
انتقادي متهم و وکيل مدافع وي واقع شده و کفايت آن از سوي يک قاضي مستقل
و بي طرف بازرسي و تأييد شده است.
 .3-2-2حق تساوی متهم و شاکی در برابر قاضی و قانون
دادرســي منصفانه متضمــن اصل برابري سالحهاســت و اصل مزبور بدان
معناســت كه كليه اصحاب دعوي كيفري اعم از دادســتان ،متهــم و بزه ديده در
فرايند کيفري از حقوق متعادل و متوازن نســبت به يکديگر برخوردار هستند .اصل
برابري سالحها ايجاب مي نمايد که دادستان تنها به عنوان يك مرجع تعقيب عمل
كند .همچنین بازپرس ،قاضي مســتقل و بي طرفی باشد که داليل له و عليه متهم
را گــردآوری کرده و مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايــد .برابري نه تنها به معناي
فقدان تبعيض میان اصحاب و طرفين دعوا که به معناي دارا بودن فرصتهاي برابر
براي دفاع از خود اســت .تضمین تحقق برابری ،مســتلزم عدم تبعیض میان متهم
و مقامات عمومی طرف دعوا بر اســاس قوانیــن و ضوابط و نیز بهره مندی متهم از
کلیه امتیازها یا مســاعدت هایی است که مقام عمومی از آنان بهره مند شده است.
(قربانی)227 ،1390 ،
این مهم در ماده  2قانون آيين دادرسي كيفري تصریح گردیده که «دادرسي
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 .4-2-2دسترسی به وکیل و یا امکان بهره مندی از مشاورة حقوقی
یکی از راه های اســتیفای حق دفاع ،انتخاب وکیل دادگستری است .حضور
ي موجب جلوگيري از انحراف دادرسي است و وكيل مدافع در كنار
وكيل در دادرس 
مقــام قضایی می تواند به مانند ابزار كنتــرل و نظارت بر عملكرد آن قوه عمل كند
و بدون آنكه هزينهاي بر اين دســتگاه تحميل كند ،به پيشــبرد اهداف آن و تحقق
عدالت قضايي كمك كند .وكيل دادگســتري با آگاهي به قوانين موجود و شناخت
كافي نســبت به نقاط ضعف ،ابهام ها و اشكال هایي كه در پرونده وجود دارد ،تالش
خود را برای هدايت صحيح جريان دادرســي ،آگاه كردن قاضي و موكل از مقررات
مربوطه ،طــرح دعوي و اعتراض در مهلتهاي مقرر قانونــي و ...به کار می گیرد و
میتواند به جلوگيري از اطاله جريان دادرســي و تحميل هزينههاي مالي و انساني
فراوان بر دســتگاه قضایی و افراد بیانجامد .از ســوی دیگر ،اشراف وكيل مدافع به
قوانين عالوه بر كمك به اجراي قانون ،زمينه اجراي عدالت را نيز به مفهوم واقعي
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كيفري بايد مستند به قانون باشد ،حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن
نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب
قرار ميگيرند ،به صورت يكسان اعمال شود».
لــذا برابری افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در مطالب فوق بیان شــد،
مشــتمل بر وجوه چندی اســت .نخســت آن که رنگ ،زبان ،نژاد ،ملیت ،مذهب،
جنســیت ،افکار و عقاید سیاســی و هر آنچه موجب امتیاز افراد یا تمایز ایشــان از
سایرین می گردد در برابر دادگاه بی تأثیر خواهد بود.
دوم آن که توجه اتهام به یکی از طرفین دادرســی موجب نابرابری ایشــان
در برابر قاضی نخواهد شــد و حتی شــهود و مطلعین و ...نیز مشــمول بهره مندی
از برابــری در مقابل دادگاه خواهند بود و صالحیــت های اختصاصی برخی محاکم
به جهت شــغل ،شخصیت و ...استثنایی اســت و بنابر پاره ای مالحظات اجتماعی،
اقتصادی ،سیاســی و ...برای حفظ منافع جامعه از جمله محرمانگی برخی اطالعات
و تسهیل رسیدگی به برخی جرایم در متون قانونی پیش بینی می شود( .جعفری و
همکاران)149 ،1396 ،
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آن فراهم ميســازد .اشــراف كامل بر قوانين موجود و اســتناد صحيح به آنها از
طرفي باعث تبرئه افراد بيگناه ميگردد و از طرف ســوی موجب شناخته شدن
افراد گناهكار و بزهكاران واقعي ميشــود .طرح موضوعاتی چون اعمال شكنجه و
تحمل فشــار و زور بر متهم در طول تحقيقات و بازجويي با حضور وکیل مدافع
منتفی می شود( .عندلیب و آقایی جنت مکان)223 ،1398 ،
اصل  ۳۵قانون اساســی و ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب
دعوی مصوب ســال  1370مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،حق تعیین وکیل و
تکلیف مراجع به پذیرش وی را بیان می دارد .همچنین در مواد 191 ،190 ،48
و  346تا  351قانون آيين دادرســي كيفري مصوب  1392و اصالحات بعدی نیز
به حق استفاده از وکیل تصریح شده است .اهمیت این حق تا بدان جاست که اوالً
در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است ،چنانچه متهم اقدام به
معرفــي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد ،بازپرس باید براي وي وكيل
تســخيري انتخابكند .ثانیاً سلب حق مزبور يا عدم تفهيم آن به متهم ،ضمانت
اجرای بياعتباري تحقیقات را در پی خواهد داشــت .همچنین قانونگذار در مواد
 347و  348امکان انتخاب وکیل تســخیری را برای متهم فراهم کرده است .در
جریان دادرســی وکیل می تواند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده ،اطالعات
الزم را تحصيــل نمايد و با اطالع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز،
تصوير تهيه كنند .تنها اســتثنای این امر اسناد طبقه بندي شده و اسناد حاوي
مطالــب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايــم عليه امنيت داخلي يا
خارجي اســت که فقدان حضور وکیل از ظریق ســایر تضامین دادرسی عادالنه
مرتفع می گردد.
 .5-2-2برخورداری از وقت و تسهیالت مناسب به منظور آمادگی
برای دفاع و افشای پرونده برای متهم
داشــتن زمان و تسهیالت مناسب برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل
مدافع یکی از تضمین های مهم دادرســی عادالنه است .بر این اساس باید سالح ها
و امکانات مساوی با دادسرا در اختیار متهم قرار گیرد تا وی بتواند ادله مورد نیاز
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خود را اعم از معاینه محلی ،تحقیقات محلی ،احضار شهود ،ارجاع امر به کارشناس
و ...تمهید نماید.
در صورتي كه متهم بازداشــت باشــد باید امكان تهيه اســناد و مدارك و
گفتگو با شــهود به وي اعطا شود ،در دادگاه از فرصت كافي براي رد اتهامات وارده
اســتفاده كند و حق پژوهش خواهي و فرجام براي وي تضمين شــود .مهلت ارائه
شــده به متهم بر اساس نوع اتهام ،زمان و مکان ارتکاب جرم و ...قابل تغییر است.
مهلت های مندرج در قوانین جهت گرفتن رونوشت از پرونده ،درخواست ارجاع امر
به کارشناس و اعتراض به نظر وی ،قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی ،مالقات با
وکیل مدافع و ...همگی در راستای به رسمیت شناختن حق مزبور صورت میگیرد.
عدم شرکت متهم در جلسه رســیدگی به پرونده با وجود شرکت نماینده
دادستان ،تقدم و تأخر ارسال پرونده به متهم و دادستان به نحوی که متهم دیرتر
از دادســتان به پرونده دسترسی یابد ،عدم دسترسی متهم به مشاور حقوقی برای
ارزیابی نکات پرونده ،دسترســی غیر یکسان متهم و نهاد تعقیب به کارشناس و...
وفق آراء دیوان اروپایی حقوق بشــر از موارد نقض دادرسی عادالنه و اصل برابری
سالح هاســت .البته در صورت اثبات تقصیر متهم در عدم استفاده از این امکانات،
نقض اصل مزبور منتفی است( .آشوری و همکاران)33 ،1396 ،
همچنین پرونده دادســتاني بايد پيش از آغاز مرحله دادرســي در دادگاه،
براي متهم افشا شود .ضروری است در مرحله اخذ آخرين دفاع از متهم نزد دادسرا،
محتويات پرونده و اســناد و مدارك دادستان به طور کامل براي بازرسي و تنظيم
مدافعات در اختيار متهم و وكيل وي قرار داده شــود و نبايد هيچ نكته اي كه در
گرفتار ســاختن متهم مؤثر باشد از او پوشيده بماند .در واقع متهم قبل از محاكمه
حــق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضي اطالع حاصل نمايد .تقدم و تأخر ارســال
پرونده به متهم و دادســتان به نحوی که متهم دیرتر از دادستان به پرونده دست
یابد ،از موارد نقض دادرسی عادالنه است( .شاهد و مهرا )23 ،1397 ،
با توجه به تصریح مواد  100و  191قانون آيين دادرســي كيفري مصوب
 1392به موارد محدودیت بر دسترســی به پرونده و لزوم صدور قرار رد درخواست
دسترسی یا قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده از سوی بازپرس می توان چنین
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 .6-2-2اخذ آخرین دفاع متهم
آخرین اظهاراتی را که متهم در قبال اتهام منتســب به خود اظهار میدارد
و پس از آن ،اظهار دیگری از وی و ســایر اصحاب دعوی پذیرفته نمیشود و سپس
دادگاه رسیدگی را ختم و اقدام به صدور رأی مینماید ،آخرین دفاع می نامند .اخذ
آخرین دفاع که در ماده  262قانون آيين دادرسي كيفري تصریح شده بر پایه اصل
برائت ،ضروری شناخته شده و هدف از آن ،کسب اظهارات متهم توسط قاضی پس
از شنیدن اظهارات شاکی ،شــاهد ،مرجع تحقیق و مالحظه کلیه دالیل می باشد.
اخذ آخرین دفاع قبل از بازجویی از شــاکی ،تحقیق از شــهود و مطلعین ،اخذ نظر
کارشناس ،انجام معاینات و تحقیقات محلی و ...موضوعیت ندارد چرا که هنوز دالیل
موجود در پرونده در این زمان به متهم تفهیم نشده اند .لذا اخذ آخرین دفاع زمانی
صورت میگیرد که به امر تحقیقی دیگری نیاز نباشــد و بتوان پس از آن ،تصمیم
نهایی اتخاذ کرد؛ بر این اســاس هرگاه وفق آخرین اظهارات متهم ،انجام تحقیقات
جدید ،ضروری شــناخته شــد باید تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات پایانی متهم
مجددا ً اخــذ گردد .در واقع در پایان تحقیقات بایــد آخرین دالیل ابرازی از طرف
متهم برای زدودن اتهام وارده به وی اســتماع شــده و وی برای آخرین بار ،فرصت
ابراز اظهارات جدید برای نفی اتهام از خود را داشــته باشــد .بنابراین ،پس از پایان
تحقیقــات مقدماتی ،در صورتی که بازپرس ،دالیل و امارات موجود در پرونده را بر
وقوع جرم و انتســاب آن به متهم کافی تشــخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم
داشته باشد ،مکلف است پیش از صدور قرار جلب به دادرسی با تفهیم مجدد اتهام
و کلیــه دالیل و مــدارک آن ،از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به
عنوان آخرین دفاع بیان کند( .گلدوست جویباری و همکاران)82 ،1397 ،
شایان ذکر است اخذ آخرین دفاع ،به ویژه در مرحله دادرسی ،نقش بسیار
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مهم و سرنوشــت ســازی دارد و قاضی رســیدگی کننده باید آخرین کالم متهم را
بشنود و آن را ارزیابی کند؛ نحوه این دفاع و حاالت روحی و روانی متهم در لحظات
اعالم آخرین دفاع ،میتواند تأثیر فراوانی در چگونگی صدور حکم و به ویژه در نوع
و میزان مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی داشته باشد.

 .8-2-2تعدد قاضی
تعدد قضات رسیدگی کننده به پرونده کیفری به جهت فراهم نمودن زمینه
مناسب جهت مشورت ایشــان با یکدیگر ،دقت در صدور رأی را افزایش می دهد و
به کاهش اشتباهات قضایی می انجامد .همچنین تطمیع ،اغفال یا تحت تأثیر قرار
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 .7-2-2لزوم رسیدگی علنی
علنی بودن محاکمــه هنگامی تحقق می یابد که شــهروندان عادی امکان
حضور در جلســات دادگاه را داشــته و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات طرفین
را اســتماع نمایند و از نزدیک شــاهد فرایند دادرسی باشند .حضور افراد در جلسه
دادرســی نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایــگاه انصاف به وجود می آورد
و ضریــب پذیرش تصمیم قضــات را در میان مردم افزایش مــی دهد .علنی بودن
محاکمات عالوه بر این ،جنبه ارشادی نیز دارد؛ به این ترتیب که با مشاهده یا اطالع
از احکام قاطع و عبرت آموز ،سرپیچی از قوانین و نقض حقوق دیگران به نحو قابل
توجهــی کاهش یافته و نگرانی های مربوط به عدم اجرای قانون و تحقق دادرســی
عادالنه نیز مرتفع می گردد .با این وصف ،عملکرد قضات و دادگاه ها برای همگان
مشخص می باشد و مردم مانند بازرس بر کار قضات و دادگاه ها نظارت می کنند.
البته در برخی موارد ،حفظ حقوق جامعه و افراد با علنی برگزار نگردیدن محاکمه
تأمین می گردد .این موارد باید به صورت استثنایی ،مطرح و در قانون تصریح شود.
به هر رو در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت
علنی اســت .لزوم برگزاری علنی دادرســی در اصل  165قانون اساسی جمهوری
اســامی ایران و ماده  352قانون آيين دادرســي كيفري مصوب  1392نیز مورد
تصریح قرار گرفته است.
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دادن افراد متعدد ،دشوار و بعضاً غیرممکن است .لذا برگزاری جلسه دادگاه با حضور
قضات متعدد ،تضمین حقوق متهم در فرایند دادرسی را افزایش می دهد .هم اینک
بر اســاس ماده  296قانون آيين دادرســي كيفري ،دادگاه کیفری یک و نیز دادگاه
انقالب در موارد رسیدگی به جرایم دارای مجازاتهای مقرر در ماده  302این قانون،
با سیســتم تعدد قضات به پرونده رسیدگی می کند .همانگونه که مالحظه می شود
مصادیق جرایم مشــمول هدر دم ،در صالحیت محاکمی است که با تعدد قاضی به
پرونده رســیدگی می کنند و واگذاری اتخاد تصمیم در خصوص مهدورالدم به فرد
واحد و فاقد تخصص حقوقی ،هیچ گونه تناســبی با ضوابط ایین دادرســی کیفری
ندارد.
 .9-2-2اعتراض به آراء
اعتــراض به احكام جزايي يكي از راه هاي پيشــگيري از تحميل مجازات به
متهمان بيگناه و کنترل آثار زيانبار آن اســت .کاهش احتمال اشتباه قضایی ،لزوم
کشــف حقیقت ،تضمین بی طرفــی در قضاوت ،دقت در رســیدگی های قضایی و
افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دســتگاه عدالت کیفری از مهمترین علل توجیه
ضرورت رسیدگی دو مرحله ای به احکام کیفری است.
حــق تجدیدنظر خواهی از احکام در بند  ۵مــاده  ۱۴ميثاق حقوق مدني
و سياســي تصریح شده اســت .بر این اســاس« :هركس به خاطر ارتكاب جرمي
محكوميت يافته است حق دارد كه محكوميت و مجازات او از سوي دادگاهي باالتر
موافق قانون مورد رســيدگي مجدد واقع شود» .عالوه بر ماده  81اساسنامه دادگاه
کیفری بین المللی که به این حق تأکید و مقرر کرده« :دادســتان و یا محکوم علیه
بر اســاس عدم تناسب جرم و مجازات می توانند بر طبق ترتیبات مقرر در آیین نامه
دادرسی و ادله نسبت به میزان مجازات تعیین شده تجدیدنظر خواهی نمایند ».اين حق
در اسناد منطقه ای از جمله در جزء هشتم بند  ۲ماده  ۸كنوانسيون آمريكايي و بند الف
ماده  7منشــور آفريقايي نیز مورد توجه بوده است .هر چند كنوانسيون اروپايي حمايت
از حقوق بشر درباره اين حق سکوت کرده لکن ماده  ۲پروتكل شماره  ۷كنوانسيون ،به
صراحت از لزوم مراعات حق تجديدنظر محكومان سخن به میان آمده است.
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 .3نقد وضع موجود و رارائه الگوی مطلوب
سیاســت تقنینی ،قضایی و اجرایی کشــور باید بر پایه کرامت انسانی و در
راستای حمایت از افراد جامعه تنظیم گردد .جرم انگاری ،دادرسی و تعیین و اعمال
مجازات ،محدود به رعایت ضوابط ویژه ای است .کرامت انسانی امری ذاتی بوده و در
کلیه مراحل دادرســی کیفری اعم از کشف ،تحقیقات مقدماتی ،تعقیب ،دادرسی و
اجرای مجازات ،قابل سلب از متهمان نیست .بنابراین اصل کرامت انسانی هم قضات
و ضابطان دادگســتری را در رعایت شأن انســانی افراد ملزم می نماید و هم مرجع
قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت کرامت انســانی در وضع قوانین می نماید.
در نتیجه در جایی که متخصصان حقوقی و نیروی پلیس حق اقدامات خودسرانه
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اعتراض به آراء کیفری به ســه صورت قابل طرح اســت :نخست اعتراض به
آرایی که طی محاکمه غیابی صادر شــده و قابل واخواهی است؛ دوم آراء صادره از
محاکم بدوی که قابل تجدیدنظرخواهی به طور اخص می باشــد؛ و سوم اعتراض به
آراء قطعی که از طریق فرجام خواهی ،اعتراض ثالث و اعاده دادرسی امکانپذیر است.
آنچــه در خصوص مهدورالدم اهمیت می باید ممنوعیت قانونی رســیدگی
کیفری غیابی به بسیاری از مصادیق ماده  302قانون مجازات اسالمی است .توضیح
آنکــه وفق مواد  216قانون آيين دادرســي كيفري ،در تمام جرايم ،به اســتثناي
جرايمي كه فقط جنبه حقاللهي دارند (از قبیل جرایم حدی)  ،هرگاه متهم يا وكيل
او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا اليحه دفاعيه نفرستاده باشد ،دادگاه
پس از رسيدگي ،رأي غيابي صادر ميكند .در اينصورت ،چنانچه رأي دادگاه مبني
بر محكوميت متهم باشــد ،ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعي ،قابل واخواهي در
همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد ،قابل
تجديدنظر يا فرجام اســت .البته در جرايمي كه فقط جنبه حقاللهي دارند ،هرگاه
محتويات پرونده ،مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشــد،
دادگاه ميتواند بدون حضور متهم ،رأي بر برائت او صادر كند .حال که دادگاه اجازه
محاکمــه غایب را در جرایم حق الهی ندارد قتل خوســرانه وی از ســوی فرد غیر
حقوق دان نیز کام ً
ال بالوجه خواهد بود.
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و خارج از اصول دادرســی منصفانه را ندارد ،بی شــک نمی توان چنین اختیاری را
برای اشخاص غیر متخصص وضع نمود.
بر اساس آنچه پیشتر آمد مداخله افراد غیرقضایی در اعمال مجازات نسبت
به افراد جامعه از جمله مهدورالدم ،امری غیر قابل قبول اســت .چرا که ایشان نه از
عنصر قانونی مرتبط با رفتار فیزیکی و وصف روانی آن و نه از نوع واکنش جامعه در
قالب مجازات نســبت به آن موضوع آگاهند و این امر لزوم رعایت اصل قانونی بودن
جرایم و مجازات ها نسبت به متهم را با چالش جدی مواجه می سازد.
از سوی دیگر ،افراد غیر وابسته به سیستم قضایی از نحوه دادرسی و اصول
تشریفات ناظر بر احکام شکلی این حوزه نیز بی اطالعند .عالوه بر این حقوق متهم
(فرد مهدورالدم) در این فرایند رعایت نشده و وی نمی تواند در فرایندی منصفانه از
خود دفاع کند .همان گونه که گفته شد در فرایند دادرسی منصفانه و پس از طرح
اتهام علیه متهم و پس از ارائه ادله علیه وی از ســوی نهاد تعقیب بر اســاس قاعده
البینه علی المدعی نوبت به دفاع متهم از خود می رســد .به عبارت بهتر در دادرسی
که توسط قضات آموزش دیده انجام می یابد .ضوابط و احکام متعددی جهت رعایت
حقوق دفاعی متهم پیش بینی شــده تا از هرگونه تضییع حقوق وی پیشــگیری به
عمل آید و حکمی عادالنه و صحیح صادر شــود .حال چگونه اســت که در اتهامات
مهمی که کیفر آنها ،عموماً ســلب حیات اســت و در زمــره جنایت علیه تمامیت
جسمانی ،هتک ناموس ،تجاوز به عنف ،خیانت به همسر و ...قرار می گیرند به فردی
عادی و بدون دانش حقوقی ،اجازه داده شــده تــا با صالحدید خود و بدون رعایت
ضوابط فوق الذکر اقدام به اجرای حکم اعدام مندرج در قانون نماید .به تمامی نکات
فوق ،این نکته را نیز باید افزود که دادرسی در جرایم واجد جنبه حق الهی از قبیل
اعمال منافی عفت مســتوجب اعدام تنها به صورت حضوری صورت می پذیرد و در
ســایر جرایم نیز امکان واخواهی حکم غیابی صادر شده وجود دارد درحالی که در
صورت اجرای حکم مهدورالدم توســط افراد عادی ،هیچ گونه رسیدگی و اعتراضی
نســبت به حکم قابل اجرا یا امکان بازنگــری در آن وجود ندارد .لذا به هیچ عنوان
نمــیتوان به دفاع از حقوق متهم (یعنــی قربانی قتل با انگیزه مهدورالدمی) امید
داشت.
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تعیین مجازات مدعی قتل مهدورالدم که به اشــتباه مرتکب قتل شــده به
عنوان قصاص ،دیه یا تعزیر (حسب مورد) نیز موجب اعاده حقوق قربانی نشده و تنها
به جرم زایی بیشــتر قوانین کیفری می انجامد .لذا بــا عنایت به تقنین اصل قانونی
بودن جرایم و مجازاتها و دادرســی در مواد  12و  13قانون مجازات اسالمی مصوب
 1392انتظار می رود که روح حاکم بر احکام مزبور در تمام قانون لحاظ گردد.
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برآمد
هرچند در قانون فعلی کشور و بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه ،مصادیق
مهدور الدم ،نحوه واکنش کیفری در قبال وی و موارد اشتباه در شناسایی مهدورالدم
پیش بینی شــده لکن حکم مزبور به دلیل لزوم رعایت امنیت جانی آحاد ملت و به
رســمیت شناختن قوه قضاییه به عنوان مرجع رســمی پی جویی و کیفر مرتکبان
جرم ،نیازمند بازنگری جدی است.
بی شک مجازات مرتکبان جرایم هتک ناموس به عنف ،قتل عمدی ،محاربه
و افســاد فی االرض و ...جهت حفظ نظم عمومی و در راستای بقای جامعه ،ضروری
اســت لکن این امر متضمن تجویز اجرای حکم از ســوی افراد عادی و فاقد دانش
قضایــی در جامعه نیســت و صدور و اجــرای حکم باید با رعایت اصول دادرســی
منصفانه به ویژه اصل قانونی بــودن جرایم و مجازاتها ،اصل فردی کردن مجازاتها،
اصل شــخصی بودن مسوولیت کیفری و مجازات ،اصل قانونی بودن دادرسی و ...از
سوی دستگاه قضایی صورت گیرد.
لذا پیشنهاد می شود تا از طریق اصالح قوانین موجود در خصوص مصادیق
مندرج در ماده  302قانون مجازات اسالمی قائل به تفکیک شد .اوالً نسبت به قتل
مهاجم در دفاع مشروع بدون وجود ماده  302و بنابر ضوابط حاکم بر دفاع مشروع
که به نحو مبســوط در ماده  156قانون مزبور نیــز درج گردیده می توان با رعایت
اصول ضرورت و تناســب دفاع در برابر حمله ،اقدام نمود و حتی مهاجم را به قتل
رســاند .لذا بدون استناد به عنوان مهدورالدمی مهاجم با استفاده از دفاع مشروع به
عنوان مانع تحقق جرم می توان اقدام قانونی الزم را محقق نمود و تحمیل هرگونه
مجازات و مسوولیت مدنی نسبت به مدافع مشروع نیز بالوجه خواهد بود و بی شک
مدافع مشروع نباید به عنوان مداخله در امر قضایی قابل تعزیر باشد.
ثانیاً هرچند عدم اذن از حاکم جهت اجرای قصاص ،مرتکب قتل مهدورالدم را
شایسته کیفری قتل عمدی نخواهد کرد لکن این دلیل با نظر فقهایی که اخذ مجوز از
حاکم را برای اجرای قصاص الزم می دانند در تعارض است .از سوی دیگر به نظر می
رســد تجویز مجازات قاتل به معنای مباشرت ولی دم در اجرای فیزیکی و خودسرانه
آن نبوده و تنها اشاره به منشا حق دارد و استیفای آن را باید به قانون واگذار کرد.
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ثالثاً در خصوص ســایر جرایم با اکتفا به نظر آیت اهلل خویی و در راســتای
اجرای صحیح اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دادرســی ،امکان اجرای حکم
سلب حیات نسبت به مرتکب احتمالی موضوع ماده  302را با انگیزه قتل مهدورالدم
منتفی نموده و صرفاً بــه افراد مدعی تحقق این امر در جامعه ،اجازه اعالم جرم به
دادگســتری اعطا گردد و پس از کشــف جرم  ،قوه قضاییه به طور قاطع و منصفانه
نسبت به پرونده کیفری رسیدگی کند.
هرچند در نقطه نظر فقهی مزبور ،استثنای جرم ساب النبی لحاظ شده لکن
عدم شناخت صحیح عامه مردم نسبت به مصادیق سب و نیز تشکیک در شناسایی
مصادیق حکم ســاب النبی ( اعم از حضرت پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) یا
ســایر انبیای عظام) نیز به دلیل خطر قابل مالحظه برای امنیت انسانی و اجتماعی
مردم اقتضا دارد تا این استثنا در متن قانون وارد نشود.
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Atefeh Abbasi
This paper arrived at the result of studying the legislative
developments in the legal system of the country and its jurisprudential principles through the library’s method. Which
despite the precise determination of Blood is bleeding ‘s case
and the imposition of a punitive punishment for someone
who has committed a murder without legal authority, The
Islamic Penal Code is also far from the humanitarian system with the ideal system of full and comprehensive support,
And the existing legal status in addition to the social security
of people in the country endangers, Conflicting the legality
of the proceedings with the need to investigate criminal acts
by the judiciary It is necessary to remove the title of Blood is
bleeding and his murder license from Article 302, to pursue
the treatment of the subject under this title in the courtroom
through fair trial and the issuance of a legal decree against or
against him.
Keywords: Blood is bleeding , social security, the principle
of legality of the proceedings, fair trial
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