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 چکيده
لکه کمترین وکوچک ترین آزاریک انسان مجازات همان طورکه درشرع اسالم ،نه تنهاقتل نفس ب

دارد،ومی توان بااطمینان گفت این همه احترام که اسالم برای خون وجان وحیثیّت انسان قائل 

شده است،درهیچ آئینی وجودندارد.اصواًلمهدورالدم درمقابل معصوم الدم بکارمی رودومعصوم الدم 

است.ولی درمواردی،پیش می آیدکه احترام خون کسی است،که جان ومال وآزادی وامنیت اوتأمین 

برداشته می شودواین درموردکسانی است،که مرتکب قتل یاگناهی همانندآن شده 

سوره،اسراءدرزمینه حرمت قتل نفس می فرماید.هرگزنفس محترمی که خداقتلش 33اند.درآیه

دم بودن قهی،مهدورالّکشید،)االباالحّق(مگرآنکه،به حکم حق مستحق قتل شود.ازنظرفمراحرام کرده 

شرایط ویژه ای دارد.واگرکسی بااعتقادبه،اینکه دیگری مهدورالدم است اورابه قتل برساندوبرای 

دادگاه نیزاین امرثابت شود،قصاص ساقط می شود،واین یک اصل شرعی است.قانونگذاراراده کرده 

، جنایت عمدی او است،در برخی مواردباحصول شرایطی،که باراثبات آن برعهده مرتکب گذاشته

قانون 156،اصل4راموجب قصاص نداند.وامّابرای جلوگیری ازهرج ومرج درجامعه تدابیری دربند

اساسی پیش بینی شده است که نشانگر،عدالت قضایی است. زیراکشف جرم وتعقیب ومجازات 

 .وتعزیرمجرمین واجرای حدودومقررات مدوّن جزایی اسالم ازوظایف قوۀ قضائیه است

 

 قانون مجازات اسالمی، قصاص، مهدورالدم، قتل، جنایت، جرم  :يديکل واژگان
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 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

 حسين خدابنده
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 مقدمه

 

ت به یک انسان،مجازات داردواسالم احترام ویزه برای خون وجان وحیثیت درشرع اسالم ،نه تنها قتل نفس بلکه کوچکترین آزارواذیّ        

ه اما درمواردی که احترام خون برداشته می شود زمانی است،که شخص مرتکب قتل یا گناهی همانندآن گردیده انسان قائل شد

سوره اسراء بیان نموده که هرگزنفس محترمی که خداقتلش راحرام کرده مکشید،مگرآنکه به حکم حق ،مستحق قتل باشد)سوره 33اند.درآیه

 االبالحق(.ودر حدیث معروفی ازپیامبراسالم)ص(می خوانیم )خون هیچ مسلمانی که شهادت به :والتقتلواالنّفس التّی حرّم اهلل33اسراء آیه

ت خداوندونبّوت پیامبراسالم میدهدحالل نیست.مگر،سه گروه قاتل،زانی محصن،وآن کس که دین خودرارهاکندوازجماعت مسلمین وحدانیّ

فوس است،واگرحق قصاص به اولیای مقتول داده نشود،قاتالن متجّری می بیرون رود(اماقاتل که درقصاص اوحیات جامعه وتامین امنیت ن

قتل مرتد،جلو  شوندوامنیت جامعه مختل می گردد.واما زانی محصن،قتل دربرابر یکی اززشت ترین گناهان است که باخون برابری می کند.

تعال می فرماید:هرکس که به جوروستمکاری وخداوندم (313،،ص 1369هرج ومرج رادرجامعه اسالمی می گیرد)شیرازی مکارم،ناصر 

برشمادست درازی کنداوراازپای درآورید،به قدرستمی که به شمارسیده است،وازخدا بترسیدوبدانیدباپرهیزکاران است.ازلحاظ 

برای دادگاه نیزثابت  فقهی،مهدورالدم بودن شرایط ویژه دارد.واگرکسی بااعتقادبه اینکه دیگری مهدورالدم است،اورابه قتل برساندواین موضوع

ازجمله 1375شود،قصاص ساقط میشود.واین یک اصل شرعی ودرخصوص اشخاص مهدورالدم،درقانون مجازات اسالمی مصوب

مهدورالدم ومواردآن (به موضوع 303و302ومواد 291دربندب، ماده1/2/92)مصوبودرقانون مجازات اسالمی آن 295ماده2وتبصره226ماده

 قطع طریق)محاربه(،باغی،قتل وسرقت...از  ،عبارتستت)عامه(مواردمهدورالدمسنّ اهل ودرفقه پرداخته

 

 

 (بيان مسئله1-1

این سئوال مطرح است ؟که چگونه باوجودحق دادخواهی برای احاد مردم وباوجوددادگاههای اسالمی وهمچنیین قبل ازاثبات جرم         

ش که شاید مبتنی بر اشتباه باشد اقدام به قتل نمایدباعنایت به اینکه،بحث شخصی،به افرادی اجازه داده شود،به صرف اعتقادوتصور خود

مهدورالدم ازمسائل شرعی است،که ازسوی شارع مقدس صادرگردیده وساخته ذهن قانونگذاریافقهاوحقوقدانان نیست،بلکه مختص دین اسالم 

ون این موضوع وجودداردامّا متأسفانه این موادمبهم است وبه عبارتی ریشه درفقه اسالمی دارد.درقانون مجازات اسالمی موادی پیرام

قانون اساسی،در مقام بیان عنوان می دارد :قاضی موظف است کوشش 167ومنظورازافرادمهدورالدم راروشن نکرده است وازطرفی اصل

قضیه راصادرنمایدونمیتواندبه بهانه سکوت کندحکم هردعوارادرقوانین مدونه بیابدواگرنیابدبااستنادبه منابع معتبر اسالمی یافتاوی معتبرحکم 

قانون اساسی(ازطرفی پرسشهایی که دررابطه باموضوع 167یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی وصدورحکم امتناع ورزد.)اصل

 چه کسانیداریم؟اشخاص مهدورالدم  مورد بحث در متن مقاله به آنهاپاسخ خواهیم داد که عبارتند،قتل چیست؟چندنوع قتل

 .هستند

 (اهميت مسئله1-2

که خون مرتکبین آن رامهدورمی کندبرهرمسلمانی الزم است  ازآنجاکه این مسئله ازمباحث شرعی وفقهی می باشدوآشنایی باجرائمی      

دیدگاه شارع همانطورکه درآیات قرآن به این مسئله اشاره شده است،دومین اهمیت دیگروسعت 0تابتواندازارزشهای اسالمی دفاع کند

رادرموردافرادمهدورالدم مشخص میشودوکسانی که میخواهنداقدام به قتل اشخاص مذکورکنندباحساسیت موضوع وحدوحصرمسئله وشرایط 

قتل برآنان مشخص شده ،یعنی به یقین رسیده آنوقت مرتکب قتل میشوند،که این خوددارای دومزیت ا ست. اول: آنکه خون افراد بیگناه 

  0وثانیاً:قاتل درمحکمه ودادگاه،استحقاق قتل مقتول راطبق موازین شرعی بدون شک وشبهه،ثابت نمایدریخته نمشود

 مطالعاتی پيشينه(1-3   
باتفحص درتاریخ فقه اسالمی،به این مسئله پی می بریم که اکثرفقهای عظام درکتب فقهی درمورداشخاص مهدورالدم،چه درفقه         

رادی که قتل آنهامباح است،بحث کرده اندامّامباحثی که عنوان نموده اند،بطورمستقل وجداگانه نیست.وبرای یافتن امامیه واهل سنت یعنی اف

آنها،بایدبه مباحث حدود،قصاص،وجهادرجوع نمود.به عبارتی بحثی مجزابه نام قتل مهدورالدم درکتاب خود نیاورده اند.ولیکن تنهاکسی که 

بطورمختصراختصاص داده،فقیه وحقوقدان مصری عبدالقادرعوده ،که کتاب وی بنام)التشریع الجنائی  قسمتی ازکتاب خودرابه این موضوع

)محمدبن الحسن ، االسالمی(ازاشتهارواعتبارخاص برخوردار است.ازجمله کتب وسائل الشیعه وجواهرالکالم که به ترتیب تألیف فقهای بزرگ

قدانان ازآن سودجسته اند.ازدیگر فقها،مرحوم شهید اول ره درکتاب)لمعه عاملی ومحمدحسن نجفی (است نام برد.واکثرفقهاوحقو
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الدمشقیه(ومرحوم شهیدثانی ،درشرح کتاب لمعه بنام )الروضه البهیه وکتاب مسالک االفهام(وهمچنین امام خمینی 

ابوحنیفه،واحمدواالمام شافعی وابن ره،در)تحریرالوسیله(وغیرو...درخصوص مهدورالدم بحث نموده وهمچنین فقهای اهل سنّت ازجمله)مالک،

قدامه(دراین موضوع صاحب نظر بوده. وهمچنین تفاسیرقرآنی از جمله: ) تفسیرالمیزان آیت اللّه طباطبایی، وتفسیرنمونه تالیف آیت اللّه 

جرائم علیه  ،که پیرامون1مکارم شیرازی ( وهمچنین اساتیدارجمندی که درکتب ومقاالت حقوقی، درمباحث حقوق جزای اختصاصی

 اشخاص بوده به بحث وبررسی مواد قانون مجازات اسالمی ،درمورد قتل مهدورالدم وحاالت ومصادیق آن پرداخته .

 رصورتی که مجنی علیه ،دارای یکی ازحاالت زیرباشد،مرتکب به قصاص وپرداخت دیه،محکوم نمی شود. د-302(ماده1-4

 مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.-الف

مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضواست،مشروط براینکه جنایت واردشده،بیش ازمجازات حدی اونباشد،درغیراین صورت -ب

  ،مقداراضافه برحد،حسب مورد،دارای قصاص ویادیه وتعزیراست .                                                                      

 فقط نسبت به صاحب حق قصاص وبه مقدارآن قصاص نمی شود  .                                  مستحق قصاص نفس یاعضو ، -پ

 ( این قانون،جنایتی براوواردشود.       156متجاوزوکسی که تجاوزاوقریب الوقوع است ودردفاع مشروع به شر ح مقرردرماده)-ت

 اه واضطراربه شرحی که درقانون،مقرراست.                        زانی وزانیه درحال زنا،نسبت به شوهرزانیه درغیرموارداکر-ث

اقدام درموردبندهای،)الف ،ب ،پ (این ماده بدون بدون اجازه دادگاه جرم است ومرتکب به تعزیرمقرردرکتاب پنجم تعزیرات محکوم -1تبصره

 (.124تا123ص1392می شود.)زاهدی،عاطفه،ق.م.ا،انتشارات جنگل،

 

(سههب 236،تبصههره234(لواط)مههواد225و224(منظورازمرتکههب،جرم حههدی عبارتسههت از: زنهها)مواد302،) بنههدالف مههادهودرتکملههه وتشههری 

(،)آقههایی 287و286وافسههادفی االرض) (بغههی282(محاربه)بنههدالف مههاده278(سههرقت درمرتبههه چهارم)بنههدت ،مههاده262النّبی)مههاده

 .(195و194ص1392نیا،حسین،

 

 مجازات اسالمی (قانون302(مخاطب قانونگذاردر)ماده1-5

مخاطب قانونگذار،دراین ماده حسب موردهمه آحادمردم هستندونه فقط مأموران اجرای احکام،بااین حال تعیین مجازات تعزیری برای        

قانون 156مرتکبان بندهای )الف ،ب ،پ(درتبصره،تدبیرمنطقی برای جلوگیری ازهرج ومرج درجامعه وبه حداقل رساندن ،صدمه به اصل

سی درراستای وظایف قوه قضائیه است:قوه قضائیه،قوه ایی است،مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به اسا

 عدالت وعهده داروظایف زیر است.  

رسیدگی وصدورحکم درموردتظلّمات،تعدیات،شکایات حل وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام الزم درآن قسمت -1 

               رحسبیه که قانون معین می کند.                                                                                                 ازامو

             احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادیهای مشروع.                                                                       -2

                نظارت برحسن اجرای قوانین.                                                                                                    -3

 .(194و193ص1392دون جزایی اسالم.)آقایی نیا،حسین،تعقیب ومجازات وتعزیرمجرمین واجرای حدودومقررات مّ کشفجرم-4 

(این قانون است یاوی باچنین 302هرگاه مرتکب،مدعی باشدکه مجنی علیه،حسب مورددرنفس یاعضو،مشمول ماده)-303(ماده1-6

اعتقادی،مرتکب جنایت براوشده است این ادعابایدطبق موازین دردادگاه ثابت شودودادگاه موظف است،نخست به ادعای مذکوررسیدگی 

(است ونیزثابت نشودکه مرتکب براساس چنین اعتقادی،مرتکب جنایت شده است 302مشمول ماده)کند.اگرثابت نشودکه مجنی علیه 

مرتکب به قصاص محکوم می شودولی اگرثابت شودکه به اشتباه باچنین اعتقادی،دست به جنایت زده ومجنی علیه نیزموضوع 

رات(محکوم می شود.)زاهدی،عاطفه،ق.م.ا،انتشارات (نباشدمرتکب عالوه برپرداخت دیه به مجازات مقرردرکتاب پنجم)تعزی302ماده)

،آن است که به رغم پذیرش اشتباه 1370قانون مجازات اسالمی مصوب 295ماده2(درمقایسه باتبصره303( نقطه قوت ماده)124جنگل،ص

ه است.لذاحسب آن که مرتکب،دراین ماده ومعافیت اوازقصاص،وی رامحکوم به تعزیرجنایت ارتکابی دانسته واکتفابه پرداخت دیه نکرد

 (.209کتاب پنجم باشد،به مجازات تعزیری محکوم می گردد )آقایی نیا،حسین،مآخذ،پیشین ص614یا612مرتکب مشمول مواد

 مفاهيم شناخت

قانون مجازات اسالمی 2هرفعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین،شده باشدجرم نامیده شده.)مادهجرم:-1

(ودرقانون جدید،به هررفتاری، اعم ازفعل یاترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب 1375مصوب

الم،افعالی جرم تلقی می شودکه مغایربااحکام یااوامرونواهی،باری تعالی (.ازدیدگاه اس1/2/1392میشود.)قانون مجازات اسالمی،مصوب

باشد.این افعال درقرآن کریم به نام های مختلف ازقبیل سوء،سیئه،اثم،جناح و...مذکور است.جناح)گناه(که موضوع حدودوتعزیرات اسالمی 
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ئد خصوص مرتکب گرددنیزمی شودمانندردّه،شرب است.شامل هرفعلی ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد،یعنی مفسده آن عا

خمر،کذب،ترک واجبات و...بنابراین، از این دید گاه جرم عبارتست ازرفتارخالف مصال  ومنافع فردی واجتماعی که علیه آن مراجع قضایی 

قانون مجازات 2فقط درمادهناشی ازقدرت وحاکمیت احکام الهی کیفری تعیین کنند.درقوانین کیفری ،کشور ماتعریفی ازجرم نشده است.

(ارکان مادی آن تحت رفتار،اعم ازفعل وترک فعل ودرتوصیف قانونگذار،مجازات نشانۀسرزنش عمومی 1392اسالمی)مصّوب،اول اردیبهشت

 است وجامعه باابرازآن،افعال نکوهیده راتعیین می نماید.جامعه این افعال رانکوهش نمی کند،چون جرم است، بلکه جرم است چون آن

(همچنین فقها،ازجرم تعریفی نکرده اندفقط اقدام به طبقه بندی 172،جلداوّل ،ص1392رانکوهش می کند.)اردبیلی،محمدعلی،نشرمیزان،

که 0ومالک طبقه بندی جرم،به اعتبارمجازاتی است که شارع برای آنها پیش بینی کرده است

مجازاتهایی که ازنظرکیفیت وکمیّت درشرع بیان شده  عبارتند:از)حدود،تعزیرات،قصاص،دیات(حدوددرمقابل تعزیرات،یعنی

سازمان ،انتشارات،کیهان( قصاص، مقابله بامثلی است درمقابل جنایت که بطور عمدی برنفس وجسم 36است.)اصغری،سیدشکراللّه ص

دی پرداخت می واردمیشود،که موجب مرگ یامجروح شدن می شود.ودیات،مقدار مالی که درشرع مشخص شده،ودرمقابل جنایت غیرعم

 ،(. 43شود.)عباس زاده اهری،حجۀ السالم،حسن،ص

(جنایت برنفس،عضوومنفعت،برسه قسم 289درقانون مجازات اسالمی،تعریف مستقلی ازجنایت بیان نشده است.ودرماده)جنایت:-2

ک انسان به دیگری،اعم عمدی،شبیه عمدی وخطای محض است.به نظر می رسدمنظور قانونگذاراز جنایت،صدماتی است که دراثررفتار ی

ازانسان زنده،جنین،یامرده واردمی شود .درمورد واژه قتل نیزاین بی توجهی وجوددارد،دربعضی موارد غرض ازقتل رفتاری است که منتهی به 

الحجه  (بیان می دارد:اگر قتل دریکی از ماههای حرام،محرم،رجب،ذی القعده وذی385سلب حیات از انسان می شود.بطور مثال درماده )

واقع شود...وگاهی ازواژه قتل مترادف جنایت وبه معنای مرگ بکار رفته است. ودرپایان وبااندکی اغماض،می توان گفت:جنایت جرمی است 

که موضوع آن انسان درمفهوم عام انسان زنده،جنین،میت وتحقق آن موکول به وقوع آسیب برحیات یاتمامیت جسمانی یامنافع است.بدین 

 (.   18نایتی،جرم محسوب می شودولی هرجرمی جنایت نیست.)آقایی نیا،دکترحسین،مآخذپیشین،صمعناکه هرج

لطمه به حیات دیگری واردساختن خواه بواسطه عمل مادی وفیزیکی،خواه به واسطه ترک فعل، اینکه مادری طفل وانواع آن :  قتل-3

قصدداشته باشدوقتل ازروی قصدواراده،قتل عمدگویندوکشتن  شیرخواره خودرا که تحت حفاظت اوست،شیر ندهدتااوبمیرد.پس باید

انسان،بدون قصداراده و نااشی ازعدم مهارت،بی احتیاطی،عدم دقت،غفلت،وعدم رعایت مقررات،قتل غیرعمدگویندوقتل غیرعمدبه قتل شبیه 

 .(  1372ش،س،گنج ودان476عمدوقتل خطئی یاهمان خطای محض،تقسیم می شود.)جعفری لنگرودی،دکترمحمدجعفر،ص

مهدوربودن،ازواژهدریعنی باطل بودن وهمچنین،یعنی مباح بودن وبرجان،عضو شخص واقع می شودواشخاص مهدوروانواع آن:-4   

مهدورالدم عبارتند از:کافرحربی،زانی محصن،محارب،باغی،مفسدفی االرض،سابّ النبی ،کسی که قصاص براوواجب است.وسارق 

 (.  88ص1382ی اختصاصی،ج یک،حدی)شامبیاتی،هوشنگ،حقوق کیفر

اباحه نسبی درمواردی است،که محرومیت حیات شخص ازحمایت قانونگذارنسبت به فردیاافرادمعین محدودشده (مهدورالدم نسبی:4-1

است.بطوری که مجنی علیه فقط دربرابرفردیاافرادی مشخص و یادرشرایط خاص ،مهدورالدم تلقی شده ونسبت به گروههاواشخاص دیگر 

عه،دارای مصونیت شرعی وقانونی است.اچنانچه افراددیگری غیرازکسانی که قصاص،مجنی علیه بوسیله آنها مشروع قلمدادشده جام

است.مرتکب جنایت براوشوند،نسبت به فعل ارتکابی ضامن بوده بنابرمورد،محکوم به قصاص یادیه خواهندشد.)صادقی،محمدهادی،جرائم 

 (. 55،ص1376علیه اشخاص،ج ،اول

رتکاب برخی ازجرائم،ماننددشنام به پیامبر)ص(موجب مهدورالدم شدن مجرم دربرابرمسلمانان می گردد.به طوری (مهدوالدم مطلق:ا4-2

که هرفردمسلمان می تواند،مرتکب رادرهرجابیابدبه قتل برساند،بدون اینکه نسبت به قصاص یادیه ضامن شناخته 

                                                                              (.       59شود.)صادقی،محمدهادی،همان مآخذ،ص

درشریعت اسالم،قصاص مجازات اصلی برای قتل وجرح عمدی است،معنای قصاص این است (کسی که قصاص درمورداوواجب است:-5

است ونسبت به جان وکمترازآن واقع می شود.  که جانی به مانندکاری که انجام داده است،مجازات گردد.قصاص مجازات تلف کننده 

 ( .1373،  259)عوده،عبدالقادر،حقوق جزای اسالمی،ج ،اول ص

محارب کسی است که باایجادخوف وترس، آرامش وامنیت راازمردم سلب نمایدومفسدفی االرض (محارب ومفسدفی االرض وباغی:-6

ستیزه جویی وگردنکشی وقصد پیکارباخداورسول خدارادارد.)حسنی،علی کسی است که جمله وکوشش اودرفاسدنمودن دیگران راداشته و

( وباغی، کسی است که بانوسل به زوروقدرت برای تغییر نظام حکومتی ویاتغییرحکام،فعالیت می 247،ص1362اکبر،انتشارات دانشگاه تهران

ح فقها)بغی(نامیده،می شود.)عوده،عبدالقادر،مآخذ کندویااینکه بااعتماد به قدرت ازاطاعت کردن امتناع می ورزد،جرم سیاسی دراصطال
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به بحث محاربه وباغی ومفسدفی االرض پرداخته 1392قانون،مجازات اسالمی مصوب،288تا279(وهمچنین درمواد113پیشین،ص

 (.  116تا114است.)زاهدی،عاطفه،مآخذپیشین،ص

اجم یامحارب یادزدقرارگرفت که می خواستند به این قانون هرفردی رامجاز نموده است،درصورتیکه هدف هجوم مه(دفاع مشروع:-7

ارزشهالطمه وآسیب واردسازندباتمام قدرت ازخودوناموس ومال خوددفاع کند.هرگاه دراین دفاع مهاجم کشته شودضمان ومسئولیت کیفری 

ارنه وتطبیق درحقوق جزای متوجه دفاع کننده نخواهد بود،خون مهاجم هدراست این رادفاع فردی مشروع گویند.)فیض،دکترعلیرضا،مق

 (.   301عمومی اسالم،ص

دراصل کسی است که وابسته به دولتی درحال جنگ بادولت اسالمی می باشهد،همچنین بهه کسهی کهه بواسهطه امهان ویاپیمهان حربی:-8

ازعصهههمت برخورداربهههوده ودوران امهههان اوبهههه پایهههان رسهههیده ویاعهدخودشکسهههته اسهههت،حربی اطهههالق مهههی شههههود.)عوده 

 (.  488ص2ر،مآخذپیشین،جعبدالقاد

مرتد ازارتداد گرفته شده است،وارتداددرزبان عرب به معنی برگشتن ودراصطالح فقهای اسالم،برگشتن ازدین وکفربعدازاسالم (مرتد:-9

 است.)جعفری لنگرودی،محمدجعفر،مآخذپیشین(.

 

                                                                                                                                                                             نتيجه گيري: 

بابررسی وتحقیق اجمالی بعمل آمده، درموردقتل مهدورالدم درکتب فقهی ودیدگاههای علمای حقوق درکتب ومقاالت حقوقی،وهچنین 

ورالدم واشخاصی که مشمول این حکم بودنند،بیان نموده ونتایج زیربدست آمد:بحث مهدورالدم درآیات قرآنی،مراتب ومواردقتل مهد

ازمباحث شرعی وفقهی بوده،که ازسوی شارع صادرگردیده وساخته ذهن قانونگذاروحقوقدانان نبوده بلکه اختصاص به دین اسالم وریشه 

کسی بااعتقادبه اینکه دیگری مهدورالدم،است.آن شخص رابه قتل برساندوبرای درفقه اسالمی دارد.مهدورالدم بودن، شرایط ویژه ای داردواگر

دادگاه نیز،این موضوع به اثبات برسد،قصاص ساقط می شود واین یک اصل شرعی است،این یک تاسیس خاص است.وامّا اشخاصی که 

ی نوع قتل عمدی است،امّا تفاوتی که مرتکب قتلهای مذکور،می شوند می توان گفت به نوعی ازروی قصدواراده صورت گرفته،یعن

باسایرقتلهای عمدی دارد.این است که مرتکب آن بنا به دالیلی مجازات نمی شودو قصاص درپی نداردودیه نیز ساقط می گردد،به شرطی که 

ن،اگرمرتکب قتل هدربودن خون مقتول ثابت شده باشد.پس می توان این نوع،قتلهارااستثنائی برسایرقتلهای عمدی،عنوان نمودوهمچنی

،درمستحق بودن قتل، اشتباه کرده ودست به جنایت زده واشتباه خودراثابت نماید،قتل وی به منزلۀشبیه عمدمحسوب می شود وبه استناد، 

،محکوم به پرداخت دیه وازجهت،اخالل درنظم عمومی،تعزیر می شود .ودرپایان،منابع اصلی 1392(قانون مجازات اسالمی مصوّب303ماده)

ین مقاله براساس پایان نامه،دوره کارشناسی ارشدنویسنده دررشته حقوق جزاوجرم شناسی،که درمنابع ازآن ذکر می شود تدوین شده ،ا

 است.
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