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«نشت نقد رأی قضایی»
با موضوع :قتل در حالت مستی

با عنایت به اینکه یکی از دفاعیات متهمان در پرونده های کیفری به ویژه قتل ،استناد به مستی زمان
ارتکاب بزه مسلوب االراده بودن در آن زمان است ،که این دفاع بر روند رسیدگی وتحقیقات پرونده تاثیر
گذار بوده ،لذا با یکی از ارکان سه گانه بزه یعنی عنصر معنوی یا راونی اصطکاک پیدا نموده ،وبازپرس
در مرحله تحقیقات ،دادرس در مقام رسیدگی در دادگاه به این دفاع باید توجه کافی را نموده ،که در
موضوع جلسه صورت صحت ادعا نوع تصمیم متفاوت از زمانی خواهد بود ،که این ادعا بالوجه بوده ودر زمان ارتکاب
بزه متهم از اراده وا ختیار کافی برخوردار بوده است ،وبه دلیل اهمیت این موضوع وظرافت های پیرامون
آن نشست نقد رأی روز پنچشنبه بیستم دی ماه سال  9911در دادگستری کرمان با حضور رئیس کل
محترم دادگستری جناب آقای دکتر موحد ،ومعاون محترم منابع انسانی آقای اسالمی ،وقضات صادر کننده
رأی آقای حسین روحانی ،وآقای علی سیدی ،ورابط پژوهشگاه قوه قضائیه در استان کرمان آقای اکبری
زاده ،وتعدادی از قضات ،ونماینده مرکز وکالء قوه قضائیه ،ونماینده کانون وکالء دادگستری کرمان ،با
حضور آقای دکتر سید مهدی موسوی مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان برگزار
گردید.
 -9آقای موحد رئیس ،کل دادگستری استان کرمان.
 -2آقای اسالمی ،معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان.

اعضاء جلسه

-9

آقای مسعود امیر میجانی ،قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان.

-4

آقای محمدرضا اکبری زاده ،مستشار محاکم تجدید نظر استان کرمان ،ورابط پژوهشگاه قوه قضائیه.

 -5آقای حسین روحانی ،رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان کرمان( .قاضی صادر کننده رای)،
 -6آقای علی سیدی ،مستشار محاکم تجدید نظر استان کرمان( .قاضی صادر کننده رای)
 -7آقای حمید خالقی ،مستشار محاکم تجدید نظر استان کرمان.
 -8آقای حمید کریمی  ،مستشار محاکم تجدید نظراستان کرمان.
 -1آقای داریوش جاللی پور ،رئیس شعبه ی  915دادگاه کیفری دوشهرستان کرمان.
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 -91آقای شجاعی ،نماینده مرکز وکالی قوه قضائیه.
 -99آقای دکتر موسوی ،مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
 -92آقای دکتر شعبانی ،عضوهیات مدیره کانون وکالی دادگستری کرمان.

بخش اول .آراء قضایی مربوط
تاریخ1900/20/22 :
شماره پرونده0220009220022122 :
شماره دادنامه0020029210222219 :
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه کیفری یک شهر کرمان
متهم :آقای ناصر وآقای مسلم
اتهام :قتل عمد

پرونده کالسه  0490038243899029شعبه  0دادگاه کيفري يك شهر کرمان ( 0کيفري استان سابق) تصميم نهايی
شماره
شكات:
 .0آقاي علی(،اولياءدم پدر) فرزند حاجی ،با وکالت آقاي حسين ،فرزند محمد ،به نشانی
 .4خانم فاطمه( ،اولياءدم مادر) فرزند درويش ،با وکالت آقاي حسين ،وبا نمايندگی آقاي سيدمرتضی ،وآقاي محسن دفتر
حمايت حقوقی وقضايی از ايثارگران.
متهمين:
 .0آقاي مسلم ،فرزند محمد ،با وکالت آقاي احمد،
 .4آقاي ناصر ،فرزند نصراله ،با وکالت آقاي محمدحسين،
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 .8آقاي محسن ،فرزند نصراله،
اتهام ها:
 .0قتل عمدي مسلمان
 .4شرب خمر
 .8مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدي
گردش کار :با وصول پرونده وثبت به کالسه باال وانجام تشريفات قانونی ونهايتاً رسيدگی الزم با بررسی اوراق ومحتويات
پرونده ختم رسيدگی را اعالم وپس از شور با استعانت از خداوند سبحان وتكيه برشرف ووجدان به شرح آتی مبادرت به
صدور رأي می نمايد.
«راي دادگاه »
بر اساس يك فقره کيفرخواست شماره  080928824299933مورخه  0/4/08صادره از دادسراي عمومی وانقالب رفسنجان،
آقايان  -0ناصر ،فرزند نصراله 48 ،ساله ،جوشكار ،متولد ،0883محل تولد وصدور شناسنامه رفسنجان ،تحصيالت سيكل،
ايرانی ،مسلمان ،شيعه ،متأهل ،فاقد سابقه کيفري ،ساکن رفسنجان  ...متهم می باشد به مباشرت در قتل عمدي مرحوم
منصور وشرب خمر -4 ،مسلم ،فرزند محمد ،ش ملی  ،8900800300ش ش  ،0030متولد ،0888محل تولد وصدور
شناسنامه رفسنجان ،تحصيالت پنجم ابتدائی ،متأهل ،فاقد سابقه کيفري ،شغل آزاد ،ايرانی ،مسلمان ،شيعه ،محل سكونت
رفسنجان  ،...متهم می باشد به شرب خمر وايراد ضرب وجرح عمدي نسبت به مرحوم منصور  ،داليل مندرج در
کيفرخواست عبارتند از :شكايت اولياي دم گزارش مرجع انتظامی ،نظريه پزشكی قانونی وکميسيون روان شناسی ،اظهارات
شهود ومطلعين صحنه ،اقرار صريح متهمان ،ساير قرائن وامارات موجود در پرونده ....در اينجا ناچاريم که قسمتی از
بازجوييها را منعكس نمائيم تا مبناي مستحكمی براي قضاوت عادالنه ومنصفانه گردد ،لذا اجمال قضيه از اين قرار است که
در مورخه  40/4/04طی اعالم مرکز فوريتهاي پليس  009مبنی بر وقوع يك مورد نزاع ودرگيري واقع در روستاي احمد آباد
رضوي کوچه  ،09مأمورين کالنتري  00شهري رفسنجان بالفاصله در محل حاضر وفردي بنام احمد ،فرزند علی ،اهل
وساکن همان روستا به مأمورين مراجعه ودر تشريح کيفيت نزاع اعالم می دارد ،فردي بنام منصور 44 ،ساله به همراه دونفر
از دوستانش بنامهاي مرتضی ومصطفی (هر دو برادر) با يك دستگاه موتورسيكلت درحال عبور از بلوار شهيد طالبی بودند،
که افرادي به هويتهاي ناصر ،ومسلم ،محسن ،ومحمد ،در کنار بلوار وسر کوچه شماره  09ايستاده بودند ،وبا مشاهده
موتورسيكلت وپس از عبور ظاهراً نگاهی چشم در چشم هم داشتن وبا صداي سوت آنها را متوجه خود ميكنند
وموتورسيكلت که رانندگی آن را مرتضی برعهده داشته ،وبا شنيدن صداي سوت واکنش نشان داده ،ودور می زنند ،وناصر
وهمراهيانش که داراي چاقو وزنجير بودند ،ضمن بگو مگو با يكديگر مشاجره ايی بين آنها صورت ميگيرد ،وهمين داعيه
وانگيزه وقوع نزاع ودرگيري آنها ميشود ،ودر نتيجه اين رفتار مجرمانه متهمين منجر می شود ،که آقاي منصور از ناحيه
گردن وپهلوي راست ومرتضی از ناحيه دست راست دچار جراحت شده ،واز طريق عوامل  000به بيمارستان علی ابن
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ابيطالب رفسنجان اعزام ومنصور بلحاظ جراحات شديد در اطاق عمل فوت ميكند وقاضی محترم کشيك دستور تحقيقات
وشناسايی ودستگيري متهمين متواري را صادر ومتهم مسلم پس از تماس تلفنی مأمورين وعلی رغم مجروحيت خود را به
کالنتري معرفی ودر اولين اظهارات خود در صفحه  02که در نزد مأمورين داشته ماوقع را چنين تعريف می کند که من به
همراه ناصر آمديم احمد آباد ودر بلوار شهيد طالبی نشستيم که محسن برادر ناصر به همراه محمد رسيدن وچهار نفري در
حال صحبت بوديم که يك دستگاه موتور سيكلت که سه نفر راکب داشت به ما فحاشی  ،وما گفتيم چرا فحاشی ميكنيد ،با
هم درگير شديم ومن ومحسن وناصر با آن سه نفر درگير شديم ودر پاسخ به اين سئوال که چه کسی مقتول را با چاقو
مضروب وبه قتل رساند؟ ج  :چاقو را ناصر زد ،ومن خودم ديدم ومحسن سنگ ميزد ومحمد نظاره گر بود ،وسپس اظهار
می دارد ما در زمان درگيري مشروب نخورده بوديم ودر حالت عادي درگير شديم ،ولی درپايان بازجويی اظهار داشته که
مشروب را ناصر تهيه کرد ودو نفري داخل باغ خورديم ،وپس از فرار با ناصر تماس تلفنی گرفتم که گفت  :شش ضربه چاقو
به مقتول زدم وآقاي مصطفی احدي از همراهيان مقتول در اظهارات اوليه خود در صفحه  04اظهار می دارد من به عنوان
عضوگشت بسيج در خيابان شهيد طالبی زاده درحال گشت زنی بوديم ومتهمين محسن وناصر ومسلم ومحمد در کنار بلوار
نشسته بودند وبا سوت زدن ما را صدا کردن وما بطرف آنها برگشتيم از آنها سئوال کرديم چرا سوت زديد درحالی که از
حالت عادي خارج بودند وآقاي ناصر ومحسن با چاقو وآقاي مسلم با زنجير با مادرگير شدند ونديدم چه کسی مقتول را
چاقو زد ومن فرار کردم وپس از اتمام درگيري برگشتم که مقتول را از طريق  000به بيمارستان برده بودند ومتهم مسلم در
بازجوئيهاي بعدي خود در صفحات  82/88/08/00پرونده در نزد مأمورين وبازپرس محترم با تكرار اظهارات اوليه خود تأکيد
دارد که ناصر با چاقو زد توي گردن مقتول ودر ادامه در خصوص شرب خمر اظهار می دارد سه نفري به مبلغ هشت هزار
تومان مشروب خريداري کرديم ،وخورديم ودر پايان مسلم در بازجوئيهاي بعدي خود در صفحات 40و 44اظهار می دارد
وقتی موتورسيكلت از کنار ما عبور کرد ،يكی از ترک نشينها به ما نگاه کرد وناصر به اوگفت چرا نگاه می کنيد ،ودر گيري
شروع شد ،ومحسن وناصر که مشروب خورده بودند چاقو همراه داشتند ،ومن هم با سيم گاز موتور چند ضربه به باک موتور
آنها زدم ،ومنصور به محض اينكه ناصر چاقو را درآورد وباز کرد ،پا به فرار گذاشت که ناصر از پشت با چاقو به گردن مقتول
زد ،وهنوز هم فرار ميكرد که ناصر ومحسن دنبال او بودند ،وسپس احدي از همراهيان متهمين بنام محمد در اولين اظهارات
خود در صفحه  48به عنوان گواه اظهار می دارد من به همراه ناصر ومحسن ومسلم در بلوار شهيد طالبی زاده نشسته بوديم
که مقتول به همراه دو نفر ديگر با موتورسيكلت در حال عبور بودند که مسلم وناصر بطرف آنها سوت زدن وموتورسيكلت
دور زد ومحسن وناصر که مشروب خورده بودند ومن جهت جلوگيري از درگيري جلورفتم وبه منصور گفتم از اينجا برويد
آنها مشروب خوردن ومنصور خواست که برگردد که يك نفر از ها به او فحش داد که مرحوم از موتور پياده شد وبا هم
درگير شدند وبطرف هم سنگ پرتاب ميكردند ومن از صحنه رفتم ودر آن لحظه چاقويی دست کسی نديدم وهمچنين آقاي
ابوالفضل طاهري به عنوان مطلع وشاهد بر شرب خمر متهمين در صفحه  84و 20پرونده اظهار می دارد در مورخه
 40/4/04حدود ساعت  00بود که ناصر ومسلم با مشروب آمدند خانه من وهر کدام پنج پيك مشروب خوردند وبعد رفتند
وآقاي مرتضی فرزند عيسی ،احدي از همراهيان مقتول در صفحه  08مشاهدات خود را مطابق اظهارات ساير متهمين
وشهود بيان می دارد ومی گويد وقتی با سوت آنها بر گشتيم درگيري شروع شد وناصر بطرف من آمد ويك مشت به من زد
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ومن دست او را گرفتم که با چاقو به دستم زد ومنصور هم از ترک موتور با سرعت پياده شد وبا مسلم درگير بود وسپس
ناصر بطرف منصور رفت وديدم با چاقو وي را دنبال می کند وتيغه چاقويش بلند بود ولی با چشم خود نديدم که چاقو به
منصور بزند واحدي ديگر از گواهان بنام مهران در مرحله تحقيقات مأمورين ودر نزد بازپرس در صفحه 03و 00اظهار می
دارد من در کنار متهمين در بلوار طالبی نشسته بودم که ديدم يك موتور سيكلت سه ترک خالف جهت در حال عبور بود
وبطرف احمد آباد می رفت وهمين که آنها از کنار مارد شدند ،مسلم سوت زد آنها ايستادند ومحمد به آنها گفت برويد اينها
حالشان خوب نيست وآنها حرکت کردند که بروند که يكی از برادران حال نمی دانم .کدام يك بودگفت نگاه نكنيد ويك
فحش خواهري به آنها داد که منصور از پشت ترک موتور پريد پائين ورفت بطرف برادران وآنها هم (به حالت دوئل) رفتند
بطرف منصور وبا هم درگير شدند ومسلم دست کرد توي جيبش ويك سيم کالچ موتور درآورد ورفت طرف دعوي ومحمد
سعی ميكرد جلوي اورا بگيرد که موفق نشد ودو نفر ديگر که همراه مقتول بودند آنها هم پياده شدند ودرگير شدن و  ...با
سيم يكی به گردن ويكی به کمر مقتول منصور زد ودو نفري که همراه مقتول بودند فرار کردند ومقتول يك مشت زد توي
بينی محسن وفرار کرد ،رفت داخل زمين خالی ويك آجر برداشت وبه سينه ناصر زد وهمين که قصد داشت آجر بعدي را
برداردکه محسن وناصر اطراف مقتول ايستاده بودند ووي را می زدند ومحسن با زنجير می زد وبنظرم چاقو دست ناصر بود
ومی زد ولی چاقو را نديدم ،ولی از روي حرکاتش مشخص بود که چاقو دستش بود وچاقو را به گردن مقتول زد وفرار کردند
وپزشكی قانونی در شرح معاينه جسد در صفحه  039اعالم ميدارد يك عدد بريدگی سطحی گونه چپ وبريدگی گردن به
طول تقريبی  2سانتيمتر قاعده سمت چپ گردن به اضافه بريدگی بطول تقريبی 2-8سانتی متر کشاله ران چپ مشاهده شد
ودر تابلوي مرگ اعالم ميدارد ،خونريزي داخلی وعوارض آن بدنبال اصابت جسم نوک تيز وبرنده به ناحيه گردن وآسيب
شديد عروق حياتی گردن وعروق داخل قفسه سينه را علت تامه مرگ تعيين مينمايند ودر جهت دستگيري ناصر ومحسن
که از زمان وقوع جنايت هولناک قتل متواري بودند حسب اقدامات وپيگيريهاي بازپرسی وتالش مأمورين آگاهی رفسنجان
وعوامل اطالعات سپاه پاسداران وبسيج شهرستان در مورخه  2/2/04در مخفيگاه خود در شهرستان يزد شناسايی ودر يك
عمليات غافلگيرانه دستگير ودراولين اظهارات خوددر دادسراي يزد صفحه 498و 490پرونده آقاي ناصر اظهار می دارد در
شب واقعه قتل من به همراه مسلم وبرادرم محسن واحدي ديگر از دوستانم بنام محمد در بلوار شهيد طالبی زاده در حال
صحبت بوديم که منصور وهمراهانش با موتورسيكلت در حال عبور بودند وبه ما چشم غرک رفتن (با غضب نگاه کردن )
ومسلم ومن که مست بوديم ومسلم به آنها سوت زد وآنها برگشتند ومنصور از روي موتور پريد پائين وشروع به فحاشی
کرد وگفت کی سوت زد وآمد کنار من وفكر کرد من سوت زدم ويك مشت زد توي گوش من وافتادم توي جدول وسپس با
مسلم درگير شد ومن بلند شدم وبا منصور درگير شدم ومست بودم ومتهم در توجيه رفتار خود اظهار می دارد هر کس
فردي را در حالت مستی مشت بزند خب می خورد ودر اين لحظه مسلم رفت طرف مصطفی ومرتضی وهمديگر را می زدند
ومن هم با مشت منصور را می زدم ودر اين حين مرتضی من را از پشت گرفت ،من داغم گرفت (خيلی عصبانی شدم)
وچاقومو در آوردم وبا چاقو به بازوي مرتضی زدم ورها شدم ودوباره رفتم طرف منصور واو هم آمد طرف من که مشت بهم
بزند که با چاقو زدمش ونمی دانم کجاش زدم ،مست بودم وبدن منصور گرم بود نفهميد ودوباره شروع کرد با مشت من را
زدن وچرخيد ودوباره من يك چاقويی ديگر بهش زدم وبا تمامی اين اوصاف متهم ناصر که مدتها پس از قتل متواري
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ونقشه دفاع را در ذهن ترسيم ودر جهت ايجاد شبهه وايجاد راه فرار از عقوبت مجازات دنيوي اظهار می دارد مسلم هم
روي موتورش يك چاقو داشت ،ولی من مست بودم ونمی دانم مسلم چطوري وبا چی ميزد ودر پايان نزاع با موتور فرار
کرديم ورفتيم داخل باغات اطراف وشب همانجا مانديم چون به من خبر دادن کسی که بهش چاقو زدي حالش بد است
وسپس فردايش بطرف استان يزد متواري شديم ومتهم ناصر در پاسخ به اين سئوال به چه نحوبه مقتول چاقو زدي؟ پاسخ
می دهد حالم خوب نبود فكر کنم از پشت دو ضربه چاقو به مقتول زدم وکسی ديگر غيراز من چاقو نداشت وچاقويم را در
همانجا سمت جدول پرتاب کردم ومتهم در باب انگيزه قتل چنين اظهار می دارد که من داشتم کتك می خوردم وبراي
اينكه از خودم دفاع کنم چاقومو در آوردم وزدم که کتك نخورم چون مقتول از من قوي تر بود ودر پايان اظهارات خود
مكتوب می دارد اقرار واعتراف به قتل عمدي در صحت سالمت جسمی وروانی وبا خط خود مكتوب نمودم ومحسن برادر
متهم رديف اول کيفرخواست در صفحه  492در اولين اظهارات خود در تشريح صحنه قتل به همان نحوکه ديگر متهمين
صحنه را تشريح وتعريف کردند ،اظهارات خود را مكتوب واعالم ميدارد .برادرم ومسلم ومقتول وبرادران با هم درگير شدند
وبا مشت ولگد به جان هم افتادن وهر کاري کرديم نتوانستيم جلوي آنها را بگيريم ومسلم وبرادرم ناصر مست بودند که
ديدم منصور يكدفعه فرار کرد وحدود سی قدم آن طرف تر افتاد روي زمين رفتم جلو ببينم چطور شده که ديدم ازش دارد
خون مياد وبه برادرم گفتم بچه مردم را کشتی وبرادرم را بردم خانه وبرگشتم ديدم منصور را بردند بيمارستان ويكی از هم
محليهايمان گفت از اين جا برو ،منصور چاقو خورده ودر مرحله بعدي تحقيق متهم ناص در نزد بازپرسان دادسراي يزد
ورفسنجان به نحوي که گذشت اظهارات خود را تكرار وبا بيان جزئيات واقعه جنايی قتل ودخالت در عمليات مادي منتهی
به ازهاق نفس را به خود منتسب دانسته ولی رفته رفته در اظهارات بعدي خود با فراز ونشيبی اعالم ميدارد مسلم
چاقوداشت واو هم با مقتول درگير وچاقو زد در صورتی که شهود صحنه بخصوص برادر متهم بنام محسن که از اول نزاع
حضور داشته به اتفاق اظهار وتأکيد داشتند تنها ناصرچاقوداشت ومسلم زنجير با سيم کالچ در دست داشت وهمچنين وحدت
اظهارات ساير متهمين در اينكه تنها متهم ناصر داراي چاقو بوده وسايرين فاقد چاقو بودند که اظهارات منطبق وتطبيق
عملی زمانی ومكانی دارند ودر پايان دادستان محترم با التفات به شرح وداليل ابرازي کيفرخواست خود را نسبت به ناصر
مبنی بر مباشرت در قتل عمدي مرحوم منصور وشرب خمر ونسبت به متهم مسلم شرب خمر وايراد ضرب ( نسبت به
مقتول) صادر وپرونده در روند دادرسی دادگاه قرار ميگيرد ومتهم رديف اول ناصر در اولين جلسه دادرسی دادگاه در دفاع از
اتهام وتوجيه رفتارخود پرداخته واعالم ميدارد اصل قتل را قبول دارم ولی مست بودم وعمداً وي را نكشتم وشرب خمر را نيز
قبول دارم واظهار می دارد از منزل ابوالفضل که مشروب خورديم تا بلوار محل واقعه قتل فاصله زيادي بود ورانندگی موتور
سيكلت را خودم بر عهده داشتم ومسلم پشت سرم نشسته بود صفحه  020که همگی از جمله افعالی هستند که نياز به
انديشه وتفكر وتمرکز دارد واز يك فرد مست وال يعقل بر نمی آيد که رانندگی موتور سيكلتی را در يك مسير طوالنی
وبدون حادثه برعهده بگيرد ونتيجتاً دادگاه در آخرين جلسه دادرسی در مورخه  08/3/02در جهت اقناع وجدان مفصالً
اظهارات متهمين را استماع وسئواالت متعددي را مطرح وبا انعكاس ريز قضيه از زبان مشاراليهم پرداخته وحتی االمكان
تالش نموده در آخرين محاکمه محور دادرسی را حول جزئيات واقعه جنايی قتل وتشريح آن از زبان متهم رديف اول وساير
متهمين معطوف دارد ومتهم ناصر با فراز ونشيبی که در اظهارات خود داشته ،اظهار می دارد دو ضربه چاقو را به کتف
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مقتول زدم ولی به گردن وي نزدم وسپس تلويحاً می گويد شايد چاقوي من به گردن مقتول اصابت کرده باشد ونتيجتاً در
جهت کتمان حقيقت وخالصی خود از مجازات اظهار داشته ،اظهارات شهود را قبول ندارم ودر زمان دعوي مست بودم
واعصابم خورد بود ودر پاسخ به اين سئوال که برادرت محسن مكرراً اظهار داشته مسلم چاقونداشته ؟ ج -اظهار می دارد
قبول ندارم برادرم را در دادگاه سئوال پيچ کردند ونفهميده چه بگويد ومتهم رديف دوم کيفرخواست آقاي مسلم نيز در
آخرين دفاعيات خود در صفحه  230اظهار می دارد چاقو نداشتم وکسی را مجروح نكردم وشرب خمر را قبول دارم ومست
بودم واز آنجا که متهمين کيفرخواست در يك زمان ويك مكان وبطور مساوي شرب خمر نموده اند ودر اينجا دادگاه در
توجيه اثبات عقالنيت متهمين واستحكام استدالل خود گريزي به فرهنگ ميگساران که در لغت عاميانه فارسی ومعانی آن
چنين آمده است که ميگساران خود را پايبند اصولی می دانند از جمله توزيع عادالنه مشروب در محافل خود که مهمان
وميزبان وساقی وگنده الت همه در يك رديف وبصورت مساوي از شراب مهيا شده بهره ميگيرند وکسی هم حق خروج از
اين رکن را ندارد ،لذا با تعريف فوق واز آنجا که متهم مسلم در اظهارات خود تأکيد داشته که همراه ناصر بودم وچهار تا پنج
پيك مشروب خوردم وحالت عادي داشتم ومتهم ناصر نيز در صفحه  209اظهار داشته ،من چندين سال است که شراب می
خورم ،لذا با وصف فوق بايستی تأثير مشروب بر آنها يكنواخت باشد ،هر چند که اين مقدار مصرف مشروب براي متهم
رديف اول که خود را طيب ولوطی محل می داند نمی تواند زائل عقل وي گردد وزمام اختيار را از کف وي ببرد ،لذا اين
اظهارات ومدافعات متهم ووکيل محترم ايشان مقبول دادگاه نيست ،چرا که متهم با انگيزه طيب بودن در محل ونظارت بر
رفتار جوانهاي محل بخصوص عبور مرور غريبه ها در آن محل برآن بوده تا تسلط وشيفتگی خود را به مرحله ظهور برساند
وخود را براي همراهيان واهل محل به اثبات برساند ووکيل متهم در صفحه  234ولوايح تقديمی در آخرين دفاعيات خود
تلويحاً پذيرفته که موکل ناصر دو ضربه به مقتول وارد کرده ولی مدعی است ضربات وارده منجر به قتل نشده ،در صورتی
که در نظريه پزشكی قانونی يك ضربه به کتف وگردن وپهلو ....را مورد تأئيد قرار داده ومتهم نيز در اظهارات اوليه خود
ضربات وارده به مقتول بخصوص ضربه وارده به گردن را قبول نموده ودفاعيات وکيل محترم خالف مستندات پرونده می
باشد ،چرا که تنها مستند ادعاي وکيل محترم اظهارات موکل ناصر می باشد ودليل قابل قبولی در معتبر بودن اين ادعا ارائه
واقامه ننموده ودر اليحه خود به فروضات واحتماالت وبا ايجاد شبهه به دفاع از موکل خود پرداخته ودادگاه ناگزير از تحقيق
وبررسی مجدد وارسال پرونده به دادسراي صادرکننده کيفرخواست جهت رفع اين شبهات وارتفاع نواقص مدنظر وکيل
محترم را اجابت ،که ماحصل اين تحقيقات پس از ارتفاع نواقص تأکيد دوباره برادران بر اينكه تنها ناصر در صحنه چاقو
داشته واين مطلب مورد تأئيد خواهرزاده مقتول محسن الف که يكی از شهود صحنه درگيري بوده ،قرار گرفته وايشان نيز در
مراحل اوليه تحقيقات مقدماتی تأکيد دارند تنها ناصر داراي چاقوبوده ومسلم يك زنجير يا چيزي شبيه به آن در دست
داشت  .عليهذا با توجه به موارد پيش گفته وعنايت به مجموع محتويات پرونده ومفاد کيفرخواست وداليل احصايی در آن از
جمله گزارش مرجع انتظامی ،شرح معاينه جسد وگواهيهاي صادره از پزشكی قانونی در خصوص علت فوت مقتول ونظريه
کميسيون روان شناسی وشكايت اولياي دم ودرخواست قصاص مرتكب واظهارات برادر متهم محسن وهمراهان وي
واظهارات متهم رديف دوم کيفرخواست که در جبهه متهم رديف اول بوده وخصوصاً اظهارات اوليه متهم ناصر که به جهت
عدم تأثير از محيط وآموزشهاي اطرافيان که از ارزش واعتبار بيشتري برخوردار است وبه اتكاي برخورداري از اظهارات
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شهود ياد شده ومكشوفات محصله از دادرسيها که همگی مسير متعارفی را براي حصول علم نوعی دادگاه بازگشايی ومقدر
نمودند ونظر به تناقضات متعدد ومكرر وفاحش متهم ناصر که تا پايان دادرسی هم ادامه داشته ،خصوصاً اين تناقض گوئيها
مربوط می شود به آن قسم از اظهارات متهم که خواسته ،خود را در واقعه جنايی مسلوب االراده جلوه دهد ومتهم ديگر
کيفرخواست آقاي مسلم را در پيكره مادي جنايت دخالت دهد وبعضاً وکيل محترمش بدان تمسك نموده وعمده دفاعيات
خود را بر همين دومحور استوار نموده واز آنجا که ادعاي مسلوب االراده بودن به جهت مستی نيز غير موجه بوده وقابل
پذيرش نيست ،زيرا آنچه در باب عوامل رافع مسئوليت کيفري مدنظر شارع مقدس وقوانين موضوعه است ،درجه ايی از
مستی می باشد که موجب زوال عقل وقوه تميز ودرک فرد از محيط اطراف وعدم کنترل اعمال ورفتارش گردد ،که در ما
نحن فيه علی رغم اينكه ادعاي مذکور خالف اصل بوده ومستلزم اثبات با ادله شرعی از سوي مدعی می باشد که بر اساس
اظهارات متهم وهمراهانش علت وقوع نزاع واکنش طرفين به نگاهها ورفتار وگفتار يكديگر بوده ،که داللت بر داشتن اراده
واختيار درارتكاب جرم دارد وعقل وشعورش به خوبی وبه مشابه يك انسان عادي کار ميكرده وفرمان می داده است ودفاع
مسلوب االراده بودن به هيچ وجه قابل پذيرش نيست ،خصوصاً که برخی از متهمين من جمله مسلم که هم محفل وي در
شرب خمر بوده ،گفته حال من عادي بوده وقرائن موجود نيز مبين همين امر می باشد وعطف توجه به اقرار متهمين به
شرب خمر (به حد نصاب شرعی) ونظر به ساير قرائن وامارات که حاليه ومقاليه جملگی موجب علم نوعی ومتعارف واقناع
وجدان وانتساب بزه قتل عمدي مرحوم منصور با ايراد ضرب وجرح با چاقوبه ناحيه گردن وساير اعضاء بدن را به ناصر
منتسب که بلحاظ حساسيت موضع ،نوع آلت بكار رفته وشدت ضربات وارده مجموعاً عملی نوعاً کشنده ومرگ آفرين است
وحال بشرح آنچه گذشت وصرفه نظر از دفاعيات بالوجه متهم ،لذا انتساب قتل عمدي ظلماً وعدواناً نسبت به متهم ناصر
ثابت ومحرز می باشد ،فلذا به حكم آيه شريفه قصاص ومعطوف به درخواست اولياي دم که همگی در حد سن شرعی
وقانونی جهت استيفاء حق قصاص می باشند ،مستنداً به مواد  089،082،020،024،400کتاب اول وبند ب ماده
 409،482،480،800،830،822،202،203از کتاب دوم وسوم قانون مجازات اسالمی آقاي ناصر را از باب مباشرت در قتل
عمدي مرحوم منصور پدر يوسفی به تحمل قصاص نفس از طريق حلق آويز شدن به چوبه داردر محل زندان شهرستان
دادسراي مجري حكم واز باب اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد تازيانه شالق حدي محكوم می نمايد واولياي دم می توانند
با اذن ولی امر مسلمين نسبت به اجراي حكم قصاص اقدام نمايند واما در خصوص اتهام متهم رديف دوم کيفرخواست آقاي
مسلم مبنی بر ايراد ضرب ساده نسبت به مقتول وشرب خمر دادگاه در باب شرب خمر بلحاظ اقرار مكرر ايشان در مراحل
تحقيقات ودادرسی به هشتاد ضربه تازيانه حدي محكوم می نمايد که اجراي شالق به نحوي خواهد بود که قانون وشرع
مقرر وتعيين کرده است ونسبت به اتهام ديگر متهم رديف دوم مبنی بر ايراد ضرب ساده صرفه نظر از انكار متهم نظربه
اينكه در قوانين جاريه مجازات اسالمی چنين عنوانی نداريم وجرم انگاري نشده است وتنها مجازات آن را پرداخت ديه مقرر
داشته واولياي دم نيز چنين درخواستی را مطرح نكردند ،لذا از اين حيث رأي بر منع تعقيب متهم صادر واعالم ميگردد ودر
خصوص شكايت آقاي مرتضی عليه ناصر مبنی بر ايراد ضرب وجرح عمدي با چاقونظربه اينكه دادستان محترم دراين
خصوص کيفرخواستی صادر نفرمودند وبدون کيفرخواست نيز اسكان رسيدگی وصدور حكم متصور نمی باشد ،لذا دادگاه
مواجه با تكليفی نيست واز آنجا که متهم مكرراً به ارتكاب اين جرم اقرار دارد ،شاکی به پيگيري شكايت خود از طريق
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دادسرا ارشاد می گردد  .رأي صادره حضوري وظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهی در ديوان محترم عالی
کشور می باشد .

رئيس دادگاه  :حسين روحانی راوري

مستشار دادگاه  :علی سيدي

تاریخ1900/20/22 :
شماره پرونده0220009220022122 :
شماره دادنامه0020029210222219 :
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه کیفری یک شهر کرمان
متهم :آقای ناصر وآقای مسلم

بسمه تعالی
فرجام خواه :آقاي محمدحسين الف وکيل تعيينی آقاي ناصر ف فرزند نصراله  48ساله جوشكار باسواد متاهل
فرجام خوانده :اولياءدم مرحوم منصور پ
فرجام خواسته دادنامه شماره  49/8/0808-0890028200999400صادره از شعبه اوّل دادگاه کيفري يك شهرستان کرمان
تاريخ ابالغ دادنامه به فرجام خواه8/2/0808 :
تاريخ وصول دادخواست فرجامی48/2/0808 :
مرجع رسيدگی :شعبه چهارم ديوانعالی کشور
هيأت شعبه آقايان :قاسم پناو(رئيس) سيدحسين بهرامی(مستشار)
خالصه جريان پرونده:
:::::::::::::::::::::::::
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با توجه به محتويات پرونده و گزارش پليس آگاهی شهرستان رفسنجان در ساعت  09شب روز  48/4/04در يك نزاع واقع
شده در روستاي احمدآباد رضوي منجر به قتل يك نفر بنام آقاي علی پ فرزند علی متولد  0888ساکن روستاي احمدآباد
رضوي گرديده پليس آگاهی پس از بررسی بموضوع مجنی عليه را به بيمارستان علی ابن ابيطالب رفسنجان انتقال دادند که
در بيمارستان فوت نموده است با بررسی هاي بعمل آمده و اظهارات مطلعين و گواهان سه نفر بنامان  -0ناصر ف فرزند
نصراله  -4محسن ف فرزند نصراله  -8مسلم ح فرزند محمد ضمن نزاع و درگيري با زدن ضربه چاقو از ناحيه گردن
مجروح و در نهايت به قتل رسيده است که متوفی به اتفاق مرتضی ااف فرزند يحيی  -4مصطفی الف فرزند يحيی بوده که
با متوفی سه نفر با موتور بودند با موتور در حال حرکت بودند به افراد ف نگاه کردند آقاي ناصر ف گفت چرا نگاه می کنی
که آقاي الف آمده و به آقاي ناصر ف گفت چه می گويی که نزاع شروع شد و در اين خصوص آقاي علی پ با چاقو
مجروح و فوت نموده است متهم متواري مراتب به دادسراي رفسنجان گزارش پرونده به شعبه اول بازپرسی ارجاع در ص
 02از مصطفی الف فرزند عيسی متولد  0883تحقيق شده اظهار داشته :در رابطه با نزاع و درگيري آقايان ف و مسلم ح و
آقاي منصور پ مورد جرح قرار گرفت آقايان محسن و ناصر ف و آقاي ح و محمد ک صوت زدن ما را صدا کردند وقتی که
سوال کرديم چكار داريد ،درحالی که از حالت عادي خارج بودند و بعد خواستيم با رئيس پاسگاه تماس بگيريم آقايان ناصر و
محسن ف با چاقو و آقاي ح با زنجير با ما درگير شدند و چاقو در دست ف هر دو نفر چاقو داشتند و آقاي ح زنجير داشت
درگير شدند نديدم چه کسی چاقو زد .چاقو را يكی از ف ها زده و بعد هر چهار نفر از صحنه متواري شده مسلم ح در ص
 08اظهار داشته :من به همراه ناصر ف آمديم احمدآباد سر بلوار و برادر ناصر ف بنام محسن ف و محمد ک رسيدند چهار
نفري کنار بلوار نشسته بوديم بعد سه نفر که آنها را نمی شناختيم با موتور رسيدند و فحاشی کردند من و ناصر بيرون از
خودروي محسن و محمد ک روي موتور آن سه نفر داخل ماشين بودند وقتی سه نفر بما فحاشی کردند نفر آخر که
موهايش بلند بود فحش داد و وقتی ما گفتيم چرا فحش می دهيد و درگير شديم و من و محسن و ناصر ف با آن سه نفر
درگير شديم و آن سه نفر موتور را گذاشتند و فرار کردند و من کنار موتور بودم .س -چاقو را چه کسی زده و به چه نحوي
چاقو را زد .هنگام درگيري شما از حالت عادي خارج بوديد؟ ج -چاقو را آقاي ناصر ف زده و من خودم ديدم که چاقو را ناصر
ف زد و محسن ف سنگ می زد در همين حال يك ضربه دست من خورد و محمد ک در همان محل نگاه می کرد .آقاي
مصطفی الف يكی از همراهان مقتول بوده در ص  04گفته :من به عنوان عضو گشت بسيج در حال گشت زنی بودم و
آقايان محسن و ناصر ف و مسلم ح و محمد ک در کنار بلوار نشسته بودند که ما سه نفري با موتور رد ميشديم با زدن سوت
ما را صدا زدند و ما بطرف آنها دور زديم از آنها پرسيديم چرا سوت زديد آقاي ناصر ف با چاقو زد توي گردن آقاي پ و در
رابطه با شرب خمر اظهار ميدارد سه نفر مبلغ هشت هزار تومان مشروب خريداري کرديم و خورديم آقاي مسلم ح در
بازجوئی بعدي صفحه  40و  44گفته وقتی موتورسيكلت از کنار ما رد شد يكی از آنها به ما نگاه کرد ناصر ف به او گفت
چرا نگاه می کنيد که ترک نشين فوراً پياده و بسمت ما آمد و درگير شديم من هم با سيم گاز موتور چند ضربه به باک
موتور آنها زدم منصور پ به محض اينكه ناصر ف چاقو را درآورد و باز کرد پا به فرار گذاشت که ناصر ف از پشت او با
چاقو به گردن مقتول زد و هنوز هم فرار ميكرد که ناصر و محسن ف دنبال او بودند و سپس احدي از همراهان متهمين بنام
محمد ک در صفحه  48بعنوان گواه اظهار می دارد :من به همراه ناصر و محسن ف و مسلم ح در بلوار شهيدطالبی زاده
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نشسته بوديم که مقتول به همراه دو نفر ديگر با موتورسيكلت در حال عبور بودند که مسلم حسينی و ناصر ف بطرف آنها
سوت زدند و موتورسيكلت آنها دور زد و محسن و ناصر که مشروب خورده بودند و من جهت جلوگيري از درگيري جلو رفتم
و به منصور پ گفتم از اينجا برويد آنها مشروب خوردن و منصور پوسفی خواست که برگردد که يك نفر از ف ها به او
فحش داد که مرحوم از موتور پياده شد و با هم درگيري شدند و من از صحنه رفتم آقاي ابوالفضل طاهري به عنوان مطلع و
شاهد بر شرب خمر متهمين در برگهاي  84و  20گفته اند در مورخ  40/4/04ساعت  00ناصر و مسلم با مشروب آمدند خانه
من و هر کدام پنج پيك مشروب خوردند و رفتند آقاي مرتضی الف از همراهان مقتول در ص  08مطابق با اظهارات
متهمين شهود اظهار نموده وقتی با سوت آنها برگشتند درگيري شروع شد و ناصر بطرف من آمد و يك مشت به من زد و
من دست او را گرفتم که با چاقو به دستم زد و منصور پ فوراً از ترک موتور با سرعت پياده شد و با مسلم ح درگير بود و
سپس ناصر ف بطرف منصور پ رفت و ديدم با چاقو وي را دنبال می کند و تيغه چاقو بلند بود من نديدم که چاقو به
منصور بزند آقاي مهران ع در نزد مامورين انتظامی در صفحه  03و  00بعنوان گواه گفته من در کنار متهمين در بلوار طالبی
بودم و ديدم يك موتورسيكلت سه ترکه خالف جهت در حال عبور بود و بطرف احمدآباد می رفت همين که از کنار ما رد
شد مسلم ح سوت زد آنها برگشتند و محمد ک به آنها گفت برويد اينها حالشان خوب نيست آنها ميخواستند که بروند يكی
از برادران ف گفت نگاه نكنيد و يك فحش خواهر به آنها داد که منصور پوسفی از پشت ترک موتور پريد پائين و رفت
بطرف برادران ف و آنها هم رفتند بطرف منصور پ و با هم درگير شدند و مسلم ح دست کرد توي جيبش و يك سيم
کالج موتور درآورد و رفت طرف دعوي...و دو نفر ديگر که همراه مقتول بودند آنها هم پياده شدند و درگير شدن و ح با سيم
يكی به گردن و يكی به کمر مقتول منصور پ زد و دو نفري که همراه مقتول بودند فرار کردند و مقتول يك مشت زد
توي بينی محسن ف و فرار کرد رفت داخل زمين خالی و يك آجر برداشت و به سينه ناصر زد و همين که قصد داشت آجر
بعدي را بردارد که محسن و ناصر اطراف مقتول ايستاده بودند و وي را می زدند و محسن ف با زنجير می زد و بنظرم چاقو
دست ناصر بود و می زد ولی چاقو را نديدم ولی از روي حرکاتش مشخص بود که چاقو دستش بود و چاقو را به گردن
مقتول زد و فرار کردند پزشكی قانونی در شرح معاينه جسد در صفحه  039اعالم ميدارد يك عدد بريدگی سطحی گونه
چپ و بريدگی گردن به طول تقريبی  2سانتيمتر قاعده سمت چپ گردن به اضافه بريدگی بطول تقريبی  2-8سانتی متر
کشاله ران چپ مشاهده شد و در مورد علت تامه مرگ اعالم ميدارد ،خونريزي داخلی و عوارض آن بدنبال اصابت جسم
نوک تيز و برنده به ناحيه گردن و آسيب شديد عروق حياتی گردن و عروق داخل قفسه سينه را علت تامه مرگ تعيين
مينمايند و در جهت دستگيري ناصر و محسن ف که از زمان وقوع جنايت هولناک قتل متواري بودند حسب اقدامات و
پيگيريهاي بازپرس و تالش مأمورين آگاهی رفسنجان و عوامل اطالعات سپاه و بسيج شهرستان در مورخ  2/2/04در
مخفيگاه خود در شهرستان يزد شناسايی و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير و در اولين اظهارات خود در دادسرا يزد
صفحه  498و  490پرونده آقاي ناصر ف اظهار می دارد در شب واقعه قتل من به همراه مسلم ح و برادرم محسن ف و
احدي ديگر از دوستانم بنام محمد ک در بلوار شهيد طالبی زاده در حال صحبت بوديم که منصور پ و همراهانش با
موتورسيكلت در حال عبور بودند و به ما چشم غرّک رفتن و با غضب نگاه کردن و مسلم ح و من که مست بوديم مسلم به
آنها سوت زد و آنها برگشتند و منصور از روي موتور پريد پائين و شروع به فحاشی کرد و گفت کی سوت زد و آمد کنار من
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و فكر کرد من سوت زدم و يك مشت زد توي گوش من و افتادم توي جدول و سپس با مسلم ح درگير شد و من بلند شدم
و با منصور پ درگير شدم و مست بودم متهم در توجيه رفتار خود اظهار می دارد هرکس فردي را در حالت مستی مشت
بزند مسلم می خورد و در اين لحظه مسلم رفت طرف مصطفی و مرتضی الف وهمديگر را می زدند و من هم با مشت
منصور پ را می زدم و در اين حين مرتضی الف پور من را از پشت گرفت من داغ کردم (خيلی عصبانی شدم) و چاقوي
خودم را درآوردم و با چاقو به بازوي مرتضی زدم و رها شدم و دوباره رفتم طرف منصور پ و او هم آمد طرف من که مشت
بهم بزند که با چاقو زدمش و نمی دانم کجايش زدم ،مست بودم و بدن منصور گرم بود نفهميد و دوباره شروع کرد با مشت
من را زدن و چرخيد و دوباره من يك چاقويی ديگري بهش زدم و با تمامی اين اوصاف متهم ناصر ف که مدتها پس از قتل
متواري و نقشه دفاع را در ذهن ترسيم و در جهت ايجاد شبهه و ايجاد راه فرار از عقوبت مجازات دنيوي اظهار می دارد
مسلم ح هم روي موتورش يك چاقو داشت ،ولی من مست بودم و نمی دانم مسلم ح چطوري و با چی ميزد و در پايان نزاع
با موتور فرار کرديم و رفتيم داخل باغات اطراف و شب همانجا مانديم چون به من خبر دادن کسی که بهش چاقو زدي
حالش بد است و سپس فردايش بطرف استان يزد متواري شديم ،متهم ناصر ف در پاسخ به اين سئوال به چه نحو به مقتول
چاقو زدي؟ پاسخ می دهد حالم خوب نبود فكر ميكنم از پشت دو ضربه چاقو به مقتول زدم و کس ديگر غير از من چاقو
نداشت و چاقويم را در همانجا سمت جدول پرتاب کردم و متهم در باب انگيزه قتل چنين اظهار می دارد که من داشتم
کتك می خوردم و براي اينكه از خودم دفاع کنم چاقويم را درآوردم و زدم که کتك نخورم چون مقتول از من قوي تر بود و
در پايان اظهارات خود مكتوب می دارد ،اقرار و اعتراف به قتل عمدي در صحت و سالمت جسمی و روانی و با خط خود
مكتوب نمودم و محسن ف برادرم متهم در صفحه  492در اولين اظهارات خود در تشريح صحنه قتل گفته و بهمان نحو که
ديگر متهمين صحنه قتل را تشريح و تعريف کردند اظهارات خود را مكتوب و اعالم ميدارد :برادرم و مسلم ح و مقتول و
برادران الف پور با هم درگير شدند و با مشت و لگد به جان هم افتادند و هر کاري کرديم نتوانستيم جلوي آنها را بگيريم و
مسلم و برادرم ناصر مست بودند که ديدم منصور پ يكدفعه فرار کرد و حدود سی قدم آن طرف تر افتاد روي زمين رفتم
جلو ببينم چطور شده که ديدم ازش دارد خون ميآيد و به برادرم گفتم بچه مردم را کشتی و برادرم را بردم خانه و برگشتم
ديدم منصور را بردند بيمارستان و يكی از هم محليهايمان گفت از اين جا برو ،منصور پورسفی چاقو خورده و در مرحله بعدي
تحقيق متهم ناصر ف در نزد بازپرسان دادسراي يزد و رفسنجان به نحوي که گذشت اظهارات خود را تكرار و با بيان
جزئيات واقعه جنايی قتل و دخالت در عمليات مادي منتهی به ازهاق نفس را به خود منتسب دانسته است ولی رفته رفته در
اظهارات بعدي خود با فراز و نشيبی اعالم ميدارد مسلم ح چاقو داشت و او هم با مقتول درگير و چاقو زد درصورتی که
شهود صحنه بخصوص برادر متهم بنام محسن که از اول نزاع حضور داشته به اتفاق اظهار و تأکيد داشتند تنها ناصر چاقو
داشت و مسلم ح زنجير با سيم کالچ در دست داشت و همچنين وحدت اظهارات ساير متهمين در اينكه تنها متهم ناصر ف
داراي چاقو بوده و سايرين فاقد چاقو بودند که اظهارات منطبق و تطبيق عملی زمانی و مكانی دارند آقاي بازپرس شعبه اول
دادسراي عمومی و انقالب رفسنجان در نظريه نهايی مورخ  2/0/08درخصوص اتهام آقايان -0 :ناصر ف فرزند نصراله
مبنی بر قتل عمدي مرحوم منصور پ و شرب خمر  -4محسن ف فرزند نصراله مبنی بر شرکت در نزاع منجر به قتل
عمدي  -8مسلم ح فرزند محمد مبنی بر شرکت در نزاع منجر به قتل و شرب خمر و ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به
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مرحوم منصور پ (با زنجير) بشرح مندرج در قرار نهايی ارتكاب بزه از ناحيه متهمين محرز و مسلم تشخيص و با انطباق
عمل ايشان با مواد  209 ،480 ،482 ،409از قانون مجازات اسالمی قرار مجرميّت ايشان به استناد بند ک ماده  8اصالحی
قانون تشكيل دادگاههاي عمومی و انقالب صادر و اعالم ميگردد درخصوص اتهام آقايان :محسن ف فرزند نصراله و محمد
ک فرزند اصغر مبنی بر شرکت در نزاع منجر به قتل عمد و شرب خمر و مساعدت در فرار متهمين و ناصر ف و مرتضی
الف فرزند عيسی مبنی بر شرکت در نزاع منجر به قتل و مصطفی الف فرزند عيسی مبنی بر شرکت در نزاع منجر به قتل،
ابوالفضل طاهري فرزند سعداله مبنی بر شرب خمر و مساعدت در فرار متهم مختار ف فرزند حسين مبنی بر مساعدت و
ديگر متهمين بشرح مندرج در قرار نهايی با توجه به عدم کفايت دليل و حاکميّت اصل برائت و باستناد ماده  82قانون
اساسی و بند الف از ماده  022قانون آئين دادرسی کيفري قرار منع پيگرد متهمين مذکور صادر و اعالم ميگردد قرار پس از
اطالع آقاي دادستان ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است بازپرس شعبه اوّل دادسراي عمومی و انقالب
رفسنجان همكار محترم :با قرار مجرميّت آقايان :ناصر ف مبنی بر قتل عمد و شرب خمر مسلم ح مبنی بر شرب خمر و
ايراد ضرب و جرح عمدي به مرحوم منصور پ و ساير قرارهاي منع تعقيب موافقت می گردد .معاون دادستان رفسنجان
امضاء 08/0/08 .کيفرخواست شماره  0809288240399933مورخ  0/4/0808درباره ناصر ف فرزند نصراله  40ساله به قتل
عمدي مرحوم منصور پ و شرب خمر و مسلم ح فرزند محمد  89ساله متهم به شرب خمر و ايراد ضرب و جرح مرحوم
منصور پ تنظيم گرديده است پرونده در شعبه اوّل دادگاه کيفري يك شهرستان کرمان مطرح و رسيدگی متهم ناصر ف در
روند دادرسی دادگاه در اولين جلسه دادرسی دادگاه در دفاع از اتهام به توجيه رفتار خود پرداخته و اعالم ميدارد اصل قتل را
قبول دارم ولی مست بودم و عمداً وي را نكشتم و شرب خمر را نيز قبول دارم و اظهار می دارد از منزل ابوالفضل طاهري
که مشروب خورديم تا بلوار محل واقعه قتل فاصله زيادي بود و رانندگی موتورسيكلت را خودم بر عهده داشتم و مسلم ح
پشت سرم نشسته بود ص  020که همگی از جمله افعالی هستند که نياز به انديشه و تفكر و تمرکز دارد و از يك فرد مست
واليعقل برنمی آيد که رانندگی موتورسيكلتی را در يك مسير طوالنی و بدون حادثه بر عهده بگيرد و نتيجتاً دادگاه در
آخرين جلسه دادرسی در مورخ  08/3/02در جهت اقناع وجدان مفصالً اظهارات متهمين را استماع و سئواالت متعددي را
مطرح و با انعكاس ريز قضيّه از زبان مشاراليهم پرداخته و حتی االمكان تالش نموده در آخرين محاکمه محور دادرسی را
حول جزئيات واقعه جنايی قتل و تشريح آن از زبان متهم رديف اول و ساير متهمين معطوف دارد و متهم ناصر ف با فراز و
نشيبی که در اظهارات خود داشته اظهار می دارد دو ضربه چاقو را به کتف مقتول زدم ولی به گردن وي نزدم و سپس
تلويحاً می گويد شايد چاقوي من به گردن مقتول اصابت کرده باشد و نتيجتاً در جهت کتمان حقيقت و خالصی خود از
مجازات اظهار داشته :اظهارات شهود را قبول ندارم و در زمان دعوي مست بودم و اعصابم خورد بود و در پاسخ به اين
سئوال که برادرت محسن مكرراً اظهار داشته مسلم ح چاقو نداشته؟ ج -جواب داده اظهار می دارد قبول ندارم برادرم را در
دادگاه سئوال پيچ کردند و نفهميده چه بگويد و متهم رديف دوم کيفرخواست آقاي مسلم ح نيز در آخرين دفاعيات خود در
صفحه  230اظهار می دارد چاقو نداشتم و کسی را مجروح نكردم و شرب خمر را قبول دارم و مست بودم و از آنجا که
متهمين کيفرخواست در يك زمان و يك مكان و بطور مساوي شرب خمر نموده اند در اينجا دادگاه در توجيه اثبات
عقالنيّت متهمين و استحكام استدالل خود گريزي به فرهنگ ميگساران که در لغت عاميانه فارسی و معانی آن چنين آمده
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است که ميگساران خود را پايبند اصولی می دانند از جمله توزيع عادالنه مشروب در محافل خود که ميهمان و ميزبان و
ساقی و گنده الت همه در يك رديف و بصورت مساوي از شراب مهيا شده بهره ميگيرند و کسی هم حق خروج از اين رکن
را ندارد لذا با تعريف فوق و از آنجا که متهم مسلم ح در اظهارات خود تأکيد داشته که همراه ناصر ف بودم و چهار تا پنج
پيك مشروب خوردم و حالت عادي داشتم و متهم ناصر ف نيز در صفحه  209اظهار داشته من چندين سال است که شراب
می خورم لذا با وصف فوق بايستی تأثير مشروب بر آنها يكنواخت باشد هرچند که اين مقدار مصرف مشروب براي متهم
رديف اول که خود را طيب و لوطی محل می داند نمی تواند زائل عقل وي گردد و زمام اختيار را از کف وي ببرد لذا
اظهارات و مدافعات متهم و وکيل ايشان معقول دادگاه نيست چرا که متهم با انگيزه طيب بودن در محل و نظارت بر رفتار
جوانهاي محل بخصوص عبور مرور غريبه ها در آن محل بر آن بوده تا تسلط و شيفتگی خود را به مرحله ظهور برساند و
خود را براي همراهيان و اهل محل به اثبات برساند و وکيل متهم در صفحه  234و لوايح تقديمی در آخرين دفاعيات خود
تلويحاً پذيرفته که موکل ناصر ف دو ضربه به مقتول وارد کرده ولی مدعی است ضربات وارده منجر به قتل نشده درصورتی
که در نظريه پزشكی قانونی يك ضربه به کتف و گردن و پهلو...را مورد تأئيد قرار داده و متهم نيز در اظهارات اوليه خود
ضربات وارده به مقتول بخصوص ضربه وارده به گردن را قبول نموده و دفاعيات وکيل محترم خالف مستندات پرونده می
باشد ،چرا که تنها مستند ادعاي وکيل محترم اظهارات موکل او ناصر ف می باشد و دليل قابل قبولی در معتبر بودن اين
ادّعا ارائه و اقامه ننموده و در اليحه خود به فروضات و احتماالت و با ايجاد شبهه به دفاع از موکل خود پرداخته و دادگاه
ناگزير از تحقيق و بررسی مجدد و ارسال پرونده به دادسراي صادرکننده کيفرخواست جهت رفع اين شبهات و ارتفاع نواقص
مدنظر وکيل محترم را اجابت که ماحصل اين تحقيقات پس از ارتفاع نواقص تأکيد دوباره برادران الف پور بر اينكه تنها
ناصر ف در صحنه چاقو داشته و اين مطلب مورد تأئيد خواهرزاده مقتول محسن اسكندري که يكی از شهود صحنه درگيري
بوده قرار گرفته و ايشان نيز در مراحل اوليه تحقيقات مقدماتی تأکيد دارند تنها ناصر ف داراي چاقو بوده و مسلم ح يك
زنجير يا چيزي شبيه به آن در دست داشت عليهذا با توجه به موارد پيش گفته و عنايت به مجموع محتويات پرونده و مفاد
کيفرخواست و داليل احصايی در آن از جمله گزارش مرجع انتظامی شرح معاينه جسد و گواهيهاي صادره از پزشكی قانونی
درخصوص علت فوت مقتول و نظريه کميسيون روان شناسی و شكايت اولياءدم و درخواست قصاص مرتكب و اظهارات
برادر متهم محسن ف و همراهان وي و اظهارات متهم رديف دوّم کيفرخواست که در جبهه متهم رديف اول بوده و
درخصوص اظهارات اوليه متهم ناصر ف که به جهت عدم تأثير از محيط و آموزشهاي اطرافيان که از ارزش و اعتبار
بيشتري برخوردار است و به اتكاي برخورداري از اظهارات شهود ياد شده و مكشوفات محصله از دادرسيها همگی مسير
متعارفی را براي حصول علم نوعی دادگاه بازگشايی و مقدر نمودند و نظر به تناقضات متعدد و مكرر و فاحش متهم ناصر ف
که تا پايان دادرسی هم ادامه داشته خصوصاً اين تناقض گوئيها مربوط می شود به آن قسم از اظهارات متهم که خواسته
خود را در واقعه جنائی مسلوب االراده جلوه دهد و متهم ديگر کيفرخواست آقاي مسلم ح را در پيكره مادي جنايت دخالت
دهد و بعضاً وکيل محترمش بدان تمسك نموده است ،شعبه اوّل دادگاه کيفري يك شهرستان کرمان پس از مشاوره و
اعالم ختم رسيدگی بشرح دادنامه شماره  49/8/08-089-999400چنين رأي ميدهد رأي دادگاه :وکيل متهم عمده
دفاعيات موکل خود را بر همين دو محور استوار نموده و از آنجا که ادعاي مسلوب االراده بودن به جهت مستی غيرموجه
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بوده و قابل پذيرش نيست ،زيرا آنچه در باب عوامل رافع مسئوليّت کيفري مدنظر شارع مقدس و قوانين موضوعه است
درجه ايی از مستی می باشد که موجب زوال عقل و قوه تميز و درک فرد از محيط اطراف و عدم کنترل اعمال و رفتارش
گردد ،که در مانحن فيه علی رغم اينكه ادعاي مذکور خالف اصل بوده و مستلزم اثبات با ادله شرعی از سوي مدعی می
باشد که براساس اظهارات متهم و همراهانش علت وقوع نزاع واکنش طرفين به نگاهها و رفتار و گفتار يكديگر بوده ،که
داللت بر داشتن اراده و اختيار در ارتكاب جرم دارد و عقل و شعورش به خوبی و به مثابه يك انسان عادي کار ميكرده و
فرمان می داده است و دفاع مسلوب االراده بودن به هيچ وجه قابل پذيرش نيست خصوصاً که برخی از متهمين من جمله
مسلم ح که هم محفل وي در شرب خمر بوده ،گفته حال من عادي بوده و قرائن موجود نيز مبين همين امر می باشد و
عطف توجه به اقرار متهمين به شرب خمر (به حد نصاب شرعی) و نظر به ساير قرائن و امارات حاليه و مقاليه جملگی
موجب علم نوعی و متعارف و اقناع وجدان و انتساب بزه قتل عمدي مرحوم منصور پ با ايراد ضرب و جرح با چاقو به
ناحيه گردن و ساير اعضاء بدن را به ناصر ف منتسب که بلحاظ حساسيّت موضع ،نوع آلت بكار رفته و شدت ضربات وارده
مجموعاً عملی نوعاً کشنده و مرگ آفرين است و حال بشرح آنچه گذشت و صرف نظر از دفاعيات بالوجه متهم لذا انتساب
قتل عمدي ظلماً و عدواناً نسبت به متهم ناصر ف ثابت و محرز می باشد .فلذا به حكم آيه شريفه قصاص و معطوفاً به
درخواست اولياءدم که همگی درحد سن شرعی و قانونی جهت استيفاء حق قصاص می باشند مستنداً به مواد  089و  082و
 020و  024و  400کتاب اول و بند ب ماده  409و مواد  482و  480و  800و  830و  822و  202و  203از کتاب دوم و
سوم قانون مجازات اسالمی آقاي ناصر ف را از باب مباشرت در قتل عمدي مرحوم منصور پ به تحمّل قصاص نفس از
طريق حلق آويز شدن به چوبه دار در محل زندان شهرستان دادسراي مجري حكم و از باب اتهام شرب خمر به تحمل
هشتاد تازيانه شالق حدي محكوم مينمايد و اولياءدم ميتوانند با اذن ولی امر مسلمين نسبت به اجراي حكم قصاص اقدام
نمايند .و آقاي مسلم ح باتهام شرب خمر به تحمّل هشتاد ضربه تازيانه حدي محكوم و نسبت به ايراد ضرب بشرح مندرج
در دادنامه قرار منع تعقيب صادر شد رأي صادره طبق مقررات قابل فرجامخواهی است امضاء هيئت دادگاه دادنامه در تاريخ
 8/2/0808به آقاي محمدحسين اسماعيلی وکيل تعيينی آقاي ناصر ف ابالغ و اليحه فرجامخواهی در مورخ 48/2/08
بدفتر دادگاه بدوي تقديم و با پرونده به ديوان عالی کشور ارسال که باين شعبه ارجاع گزارش پرونده از سوي عضومميز
شعبه تنظيم و مندرجات اليحه فرجامخواهی هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيأت شعبه در تاريخ باال تشكيل گرديد .پس از قرائت گزارش آقاي سيدحسين بهرامی عضومميز و مالحظه اوراق پرونده و
نظريه کتبی آقاي اصغر دشتبانی داديار دادسراي ديوان عالی کشور اجماالً مبنی بر رد اعتراض و تأئيد و ابرام دادنامه فرجام
خواسته از توجه به معاينه جسد و اقرار و اعتراف محكوم عليه و حصول علم و ساير موارد مطروحه در پرونده ،درخصوص
دادنامه شماره  49/8/0808-0890028200999400فرجام خواسته مشاوره نموده چنين رأي می دهد:
«راي شعبه»
فرجام خواهی آقاي محمدحسين الف وکيل تعيينی آقاي ناصر ف فرزند نصراله  48ساله شغل جوشكار باسواد متأهل نسبت
به قسمتی از دادنامه موصوف که متهم بارتكاب قتل عمدي مرحوم منصور پ بر اثر ايراد جرح با چاقو و شرب خمر بشرح
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مندرج در دادنامه فرجام خواسته با توجه به شكايت اولياءدم و مطالبه قصاص نفس قاتل باستناد مواد ،024 ،020 ،082 ،089
 400و بند ب ماده  409و مواد  203 ،202 ،830 ،800 ،480 ،482قانون مجازات اسالمی مصوب  :04ناصر ف از باب
مباشرت در قتل عمدي مرحوم منصور پ به تحمّل قصاص نفس از طريق حلق آويز شدن به چوبه دار در محل زندان
شهرستان مجري حكم و از جهت شرب خمر به تحمّل هشتاد تازيانه حدّي محكوم گرديده است .فرجام خواهی وکيل
تعيينی متهم از حكم محكوميّت موکلش با التفات به جامع محتويات پرونده و معطوفاً به گزارش عضومميز شعبه وارد نبوده
و موجه نميباشد زيرا موضوع اتهامات متهم براي دادگاه از طريق علم قضات صادرکننده رأي و با توجه باينكه زمينه هاي
مناسب براي حصول علم به نحو متعارف در پرونده وجود دارد و در هشت صفحه احصاء شده است اصدار يافته و خدشه و
خللی بر اساس دادنامه موصوف با التفات به مبانی استدالل و تشخيص دادگاه ملحوظ نگرديده و اعتراض موجه و مدللی که
نقض دادنامه فرجامخواسته را ايجاب نمايد معمول نگرديده است و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسی و تطبيق جرائم
ارتكابی با قانون و تعيين کيفر شرعی و قانونی اشكالی بنظر نميرسد فلذا باستناد بند الف ماده  280قانون آئين دادرسی
کيفري ضمن رد فرجامخواهی بعمل آمده اين قسمت از دادنامه شماره  089-999400مورخ  49/8/08شعبه اول دادگاه
کيفري يك شهرستان کرمان ابرام ميگردد .اين رأي قطعی است .غ0/04/0808
مستشار :سيدحسين بهرامی

رئيس شعبه چهارم ديوانعالی کشور :قاسم پناو
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بخش دوم .طرح بحث

 .1بیان موضوع:
جرم قتل یکی از جرایم مهم علیه اشخاص محسوب می شود ،که به لحاظ کیفر سنگین آن که سلب حیات است
از اهمیت خاصی نسبت به سایر جرایم برخوردار بوده؛ زیرا در صورت اشتباه در آن واجرای حکم ،قابلیت جبرران
آن وجود ندارد ،از طرفی حق حیات باالترین حقی است که خداوند به بشر عنایت نموده ،در قرآن مجید در آیره
 23سوره مبارکه مائده

رض َفکا َّنما َق َت َل ال َّناسَ جمیعا» "هر کس فردى را بى آن که
س أو َفسا ٍد فِی األَ ِ
َیر َن ْف ٍ
آمدهَ « :منْ َق َت َل َن ْفسَا بِغ ِ

مرتکب قتل شده ،یا در زمین فسادى برانگیخت باشد ،بکشد مانند آن است ک هم مردم را کشت است .به پاسداری از آن در حوزه
قوانین ومقررات اسالمی به خوبی پرداخته شده است .از جمله در قوانین از جمله اصرل بیسرت ودوم بیران مری
دارد«:حیثیرررررت ،جررررران ،مرررررا  ،حقرررررو  ،مسرررررکن وشررررر ل اشرررررخاص از تعرررررر مصرررررون
است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
عنصر معنوی یکی از عناصر سه گانه بزه بوده ،که در انتساب بزه به متهم باید مد نظر مرجع قضایی واقرع شرود،
ودر تعریف آن چنین آمده :فعل وانفعاالت ذهنی م ایر با قوانین جزائی.
از اجزاء تشکیل دهنده عنصر معنوی یکی اراده ،ودیگری آگاهی وعلم است ،علم هم شامل علم به موضوع وعلرم
به حکم می باشد .اما اهلیت جنایی چیست؟ الزمه ی انتساب جرم به مرتکب رفترار مجرمانره ،برخرورداری او از
خصوصیات ویژه ای است ،این ویژگی را اهلیت جنایی می گویند ،که قبرل از تحمیرل کیفرر ،بایرد احرراز شرود.
اهلیت جنایی در حوزه مسئولیت کیفری همان عنصر روانی الزم برای انتساب رفتار مجرمانه به مباشر آن اسرت،
به همین جهت اهلیت جنایی را اهلیت اسناد می گویند.
در مفهوم اهلیت جنایی؛ چنانچه مرتکب دارای نیروی آگاهی (قوه ی تمییز تشخیص) ونیز اراده ی سالم باشد،
وبتواند نسبت به ماهیت فعل ارتکابی ،وآثار ناشی از آن آگاه باشد ،اهلیت جنایی فاعل جرم ،احراز شده ،ومی
توان او را مسئو دانست.
مستی یک حالت روانی است که تحت تأثیر داخل شدن ماده ای در سیستم م ز ،باعث از بین بردن یرا تضرعیف
3
قوه تشخیص واراده سالم می شود.

 .هاشمی ،سیده ثمین ،تاثیر مستی خشک بر اهلیت جنایی واسناد تقصیر ،تهران :کتاب آوا ،اول . 931 ،صفحات  39و.32
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یکی از مسائلی که همواره فرا روی رسیدگی به پرونده های مهم قرار می گیرد ،دفاعی است که بزه کار در پشت
آن قرار می گیرد ،وکار را برای مقام قضایی با ناهمواری مواجه می کند ،این دفاع ادعای مستی در زمان ارتکراب
بزه بوده ،در پرونده مهمی چون قتل نیز توجه به این دفراع وبررسری سرلب اراده از بزهکرار ،وتزلرز پایره هرای
مسئولیت کیفری در بعد عنصر روانی ،از اهمیت فو العراده ای برخروردار اسرت .امرا اینکره دادرو ومسرتن ق
چگونه این موضوع را صحت سنجی وارزیابی کنند؟ وچه محک آزمایشی برای وی در پرونده کیفری دارد؟ محل
بحث وچالش می باشد .نظر به اینکه عنصر روانی وفعل وانفعاالت ذهنی جلوه آشکاری نداشته ،وبا شواهد وقرائن
وامارات باید به کم وکیف آن پی برد ،کار را به مراتب با دشواری بیشتری مواجه خواهد نمود.
درماده ی  51قانون مجازات اسالمی مصوب سا  233مقنن از ارتکاب بزه در حالت مستی یا نموده ،که
مستی وبی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ومواد مخدر وروان گردان مانع مجازات مرتکب نیست .اما
چنانچه مرتکب به طور کلی مسلوب االختیار شود ،مانع کیفر خواهد بود .علل رافع مسئولیت کیفری از دیر باز
هم پای عناصر سه گانه جرم در حرکت بوده ،وبه شکلی در قوام بخشی به عناصر مذکور از باب خالی بودن موانع
احراز آنها نقش ایفا نموده اند .در بزه قتل نیز مقنن در ماده ی  203قانون مذکور باز هم مقنن ارتکاب جنایت در
حالت مستی را موجب قصاص دانسته ،مگر با اثبات سلب اختیار به طور کلی که به عنوان مانع عمل می نماید.
در پرونده م رح در این نشست به این موضوع پرداخته شده که در صرورت ادعرای قترل در حالرت مسرتی چره
کنکاشی باید از سوی مرجع قضایی صورت گیرد ،ودر ارزیابی رأی صادره این موضوع به نقد وبررسی گذاشته می
شود ،وسواالتی به شرح ذ م رح می گردند:
 -1بار اثبات مسلوب االختیار بودن بر دوش کیست؟
 -2منظور از مسلوب االختیار همان مسلوب االراده است یا خیر؟
 -9راه های احراز این موضوع کدام است؟

در ادامه به طرح نظرات ودیدگاه ها پیرامون رأی صادره وم الب م روحه در نشست نقد رأی می پردازیم.

 .2تحلیل ونظر حاضران وقضات صادرکننده رای
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آقای روحانی (از قضات صادر کننده رای) :نگارنده رأی آقای سیدی هستند ،وتوضیحات کامل را بره
وی واگذار می کنم .نقد رأی از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی از جهرات شرکلی ،شرامل رعایرت
ترتیب در اجزاء رای ،مشخصات کامل طرفین ،ذکر نوع اتهام ،مستندات ودالئرل وقررائن واسرتنبا
ونتیجه گیری وان با موضوع با مواد قانونی ودر نهایت انشاء حکم در خصوص موضروع اسرت ،ودر
این رأی از جهت ماهوی بررسی دالئل وقرائن که مبسو وگویاست ،ارکان به خوبی تحلیرل شرده،
به ارکان قتل عمد به نحوی توجه شده ،در مورد دفاعیات متهم مبنی بر مسلوب االراده بودن توجه
شده است یا خیر؟ در این رأی به همه این م الب توجه شده است ،ومن بق بر مسرتندات قرانونی
انشاء رأی شده ،ومورد تایید شعبه دیوان عالی کشور واقع شده است.

آقای سیدی (از قضات صادر کننده رای) :دوستان رأی را م العه کردند ،وموضوعاتی کره در پرونرده
وجود دارد حکایت از آن دارد که جنایت در محلی که اتفرا افتراد مقترو بسریجی برود ،وشرهید
محسوب شد ،اما در رأی آورده نشد؛ چون شائبه ای م رح نشود .در آن زمان ما با طیفری از اراذ
واوباش طرف بودیم ،واز یک طرف هم بسیجی ها بودند ،وسرعی شرد رایری صرادر شرود کره همره
جوانب موضوع توجه شود ،وهمه بررسی ها انجام شد ،ومفصل تشریح شد.
آقای امیر میجانی (قام مقام رئیس کل) :ضررورت دارد کره در هنگرام تنظریم رأی اصرو شرکلی،
ونگارشی ،ولزوم تفکیک مقدمه یا گرردش کرار وااهرارات طررفین وذکرر اسرباب موجره ی حکرم،
ومن و حکم رعایت می شد .محل قرار گرفتن گردش کار قبل از رأی مری باشرد .در رأی مرذکور
گردش کار عمدتاً در قسمت رأی بیان شده است .از اواسط صفحه او تا چهار صفحه بعرد دادگراه
در مقام بیان ااهارات م لعین ومتهمین بوده ،که اگر عرین ااهرارات مری باشرند ،بایرد برا عالئرم
نگارشی مشخص می گردید ،واگر نقل به مضمون باشند ،باید مشخص می گردید .دادگاه در ضرمن
ااهارات طرفین ،وم لعین به نقد این ااهارات نیز پرداخته است ،در حالیکه شیوه ی صرحیح ایرن
است که ابتدا باید ااهارات بیان شوند ،ودر قسمت ارزیابی دالئل واستدال هرا دادگراه بره ارزیرابی
این ااهارات ونقد وبررسی آنها می پرداخت .از حیث محتوی در قسمت مسرتند برودن رای ،شریوه
استناد به مواد قانونی به صورت فله ای و بدون اینکره مشرخص شرود بره چره جهتری از ایرن مراده
استفاده شده است ،ودر استناد به این موارد در اسباب موجه ی حکم مورد استفاده باید قرار گیررد.
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در رأی هم به اقرار ماده ی  61قانون مجازات اسالمی ،وهم به علم قاضری اشراره شرده اسرت؛ در
حالیکه اصل موضوع ودلیل اثبات بزه علم قاضی بوده ،نباید به اقرار استناد می شد ،واضافی به نظر
می رسد .مستندات مربو به تعیین مجازات در همان قسمت تعیین مجازات باید درج می شد .در
قسمت ذکر دالئل ،صرفاً به احصاء دالئل اکتفا نمی کردند ،وتوضیح مختصری پیرامرون آنهرا بیران
می کردند؛ به طور مثا گزارش مرجع انتظامی که در این قسمت ذکرر شرده اسرت شایسرته برود
مشخص شود گزارش چه مرجعی بوده ،وکدام قسمت آن مورد پذیرش دادگاه بوده ،به شرح معاینه
جسد وافی مقصود نیست ،وچگونگی آن باید درج می شد .عبارت سایر قررائن وامرارات ایرراد دارد؛
وباید این قرائن وامارات توصیف می شدند ،ودر اسباب موجهی رأی مورد توجه قرار می گرفتند.
آقای کریمی (مستشار دادگاه تجدیدنظر) :از جمله نکات مثبت رای ،اشاره بره کیفرخواسرت صرادر
شده از سوی دادسرای عمومی وانقالب می باشد ،وبه دفاعیات وکیل توجه شده ،وپاسخ آنهرا بیران
شده است .بره شربهه ی شررب خمرر بره خروبی پاسرخ داده شرده ،اسرتفاده از عبراراتی همچرون
"حساسیت موضع"" ،اصابت وشدت جراحات" ،و"قتاله بودن آلت" به درستی صورت گرفته اسرت.
رأی صادره حاکی از اشراف کامل قضات بر پرونده بروده ،وترالش هیرات حاکمره در جهرت کشرف
حقیقت مشخص می باشد.
اما در مورد نکات قابل ذکر در نقد رأی می توان به عدم ذکر گردش کار اشاره نمرود .اتهرام مرتهم
ردیف دوم ارتباطی با صالحیت کیفری یک نداشته ،واز مصادیق مشارکت نبوده ،مانند شرب خمرر
وضرب وجرح ساده است ،که باید در کیفری دو رسیدگی می شرد .ذکرر کلمره "ناچرار قسرمتی از
بازجویی ها منعکس کنیم" از لحاظ ادبی برای محکمه مناسب نیست .به عرف عر خورهرا اشراره
شده ،عدم ورود بهتر است ،وعرف عر خورها ی قبلی با فعلی متفاوت می باشد ،وشراید فعلری هرا
عدالت قبلی ها را نداشته باشند .علت فوت وشررح معاینره جسرد ونظریره ی کمیسریون پزشرکی
قانونی باید به آنها پرداخته می شد .اشتباه تایپی داشته از جملره امکران" ،اسرکان" نوشرته شرده
است .در پرونده اصل درگیری تایید شده ،آنجا که در صفحه ی  1رأی آمرده« :طررفین بره حالرت
دوئل رفته اند ،ومقتو مشتی زد ،به بینی ناصر وفرار کرد ،وآجر به سرینه قاترل زد ومری خواسرت
آجر بعدی را بزند ».هر چند وکیل وارد موضوع دفاع مشروع نشده است؛ ولی با توجه به تبصرره ی
ماده ی  203قانون مجازات اسالمی ضرورت داشت دادگراه موضروع را تحلیرل وبیران کنرد ،کره از
مصادیق دفاع مشروع بوده است یا خیر؟
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آلت قتاله کشف نشده ،یا یافت نشده ،بهتر بود که در رأی اشاره مری شرد؛ چرون جرزء مهرم جررم
است .تبصره ماده ی  330قانون مجازات اسالمی اشاره نشده ،که طرف متوجه بروده کره رفترارش
نوعاً کشنده می باشد ،روی این موضوع بحث شده ولی اشاره ای نشده است.

آقای دکتر موسوی (عضوهیات علمی دانشگاه آزاد) :در بحث تکنیک وفن نوشتار وصدور حکم کمتر
صاحب نظر هستم .به لحاظ ااهری رای ،رأی مناسب ودر خوری است .اما جای یک سلسله بحرث
های علمی در مورد تکنیک عناصر اهلیت جنایی خالی است ،وچه خوب برود کره در رأی بره ایرن
نکته مهم توجه می شد .اهلیت جنایی چیست؟ آنچه عزیزان را واداشته بر اثبات اراده واختیار چره
چیزی بوده است؟ در حقو کیفری نوین دکترین بسیار به اهلیت جنایی توجره مری کنرد ،وآن را
حاصل دو مؤلفه ،یکی آگاهی وعلم ،ودیگری اختیار است .یکی از سئواالت این نشست هرم تفراوت
مسلوب االراده ومسلوب االختیار بوده است .من این موضوع را م رح می کنم ،ونظرر قضرات صرادر
کننده رأی را جویا می شوم .آنچه امروز دکترین روی آن تاکید می کنند اساساً اراده است واراده را
جاری مجرای عمل حقوقی می دانند ،واختیار را اثر ونتیجه اراده می دانند.
اراده در تعریف های حقو به معنی خواستن ورجاء است ،آن حرکت اولیره اسرت .امرا اختیرار بره
معنی مختار بودن وگزینش است ،واین مسئله در این رأی بسیار حائز اهمیت بوده ،که آیا مرا ایرن
اشخاص را مسلوب االراده بدانیم یا ندانیم ،یا نقش اراده به چه شکلی مدنظر قرار گرفته اسرت ،آیرا
قضات محترم به این سلب اراده توجه داشته اند یا خیر؟ در صفحات دادنامه نقدی در این موضروع
مشاهده نشد.
استناد به یک بحث عرفی یعنی منش وشیوه کسانی که شرب خمر دارند ،وبه شیوه محفلی اشراره
شده است ،وکمتر در مورد اراده این اشخاص واثبات اراده این اشخاص پرداخته شده ،وجرای بحرث
دارد ،وباید در متن حکم قید می شد .قیاو صورت گرفته ،وهمکار وی اعالم نمروده اسرت اختیرار
داشته ،وفاصله ای که در ترک موتور مبادرت به راندن موتور نموده است ،داللت بر بقراء اراده دارد،
وهمچنین یکی از شرکاء متهم به جرح با زنجیر می باشد ،واینکه مباشر دارای این اراده هست؟ بره
نظر من دلیل متقنی نیست که بخواهیم با ایرن دلیرل هرر دو شرخص را صراحب اراده وبعرد از آن
صاحب اختیار بدانیم .مباحث عرفی وقیاو ها استدال ونتیجه گیری را مخدوش می نماید.
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آقای شجاعی (نماینده مرکز وکالء) - :وقتی شخصی مرتکب عمل مجرمانه ای می گردد بار اثبرات
بی گناهی بر گردن اوست .بر طبق نظر فقها وحضرت امام (ره) در تحریر الوسیله جلد چهارم کتاب
قصاص صفحه ی  335چنانچه تردید نسبت به مسلوب االختیار بودن فرد مست باشرد بایرد وی را
مختار وعامد دانست ،ودر این جا بار اثبات بر گردن اوست .متهم در این پرونده شرب خمر خرود را
اثبات نموده ،ودادگاه او وهمراهیانش را به حد محکوم نموده ،حا متهم باید عالوه بر اثبات شررب
خمر ،مسلوب االراده بودن خود را هم اثبات نماید .از طرفی شرب خمر لزوماً به مستی منجرر نمری
گردد .در بحث قانون ،مستی است که از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته می شود ،نره شررب
خمر .اما برخی گفته اند احراز وبررسی افعا مرتکب برای تشخیص فقدان یا وجود اراده برا دادگراه
است.
 -3منظور از مسلوب االختیار همان مسرلوب االراده هسرت یرا خیرر؟ اکثریرت دانشرمندان علروم
کیفری معتقدند مسلوب االختیار بودن همان بی ارادگی است یعنی فرد در ارتکاب جرم قصد فعرل
ونتیجه را نداشته است .همان ور که قانون گذار در ماده ی  11قانن مجازات اسالمی در خصروص
تحقق جرائم عمدی بیان کرده عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ،باید قصد اورا در ارتکاب رفتار
مجرمانه احراز نمود .مفهومی که از اختیار ارائه می شود معموالً مجمل وآمیخته با ابهرام اسرت؛ بره
طوریکه که گاه به جای اراده ،قصد ،رضا ،ومانند آن استعما می گردد .هرر چنرد در قرانون سرابق
بین این مفاهیم خلط مبحث شده بود ،اما در قانون مجازات اسالمی مصروب سرا  233در مرواد
 51و 203این قانون از اص الح مسلوب االختیار استفاده کرده ،اما در معنا تمایزی برای آن قائرل
نشده است .قانون گذار در صدر ماده ی  51قانون مذکور ،بی ارادگی را از آثرار مصررف مسرکرات
ذکر کرده ،وآ نچه در مستی باعث رفع مجازات از شخص مست می گردد زوا اراده است نه اختیار.
هر چند با زوا اراده صحبت از اختیار معنرا نردارد .ممکرن اسرت گفتره شرود در شررایط اکراهری
واض رار فرد مختار است ومکره می تواند از ارتکاب جرم اجتناب نمایرد ،وترن بره ضررر دهرد .لرذا
مسلوب االختیار نیست .هر چند اختیار محدود گردیده است .بر عکس در حالیکه فرد به طور کلی
مست باشد باید گفت که مسلوب االراده واختیار است .در این پرونده متهم به قترل وهمراهران وی
اراده الزم جهت موتور سواری وتعقیب قربانی ودرگیری وقتل ودر نهایرت قردرت فررار داشرته انرد،
وقضات محترم به درستی تشخیص داده اند .اراده یعنی توانرایی آگاهانره واقردام مبتنری برر تردبیر
وتشخیص واختیار یعنی آزادی در انتخاب .
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 -2را ه های احراز این موضوع کدام است؟ برای احراز موضوع باید معیارهرای تشرخیص مسرتی را
بدانیم الف -معیار کمی ،نوعی ،یعنی وجود میزان مشخصری از الکرل در خرون ب -معیرار کیفری،
ماهوی  :یعنی نحوه رفتار فرد من بق با رفتار انسان متعارف نیست
حا تعریف مستی چیست؟  -زوا عقل به واس ه شرب خمر -3 .زوا عقل بره نحویکره نتوانرد
کم را از زیاد وزمین را از آسمان وزن را از مرد تشخیص دهد -2 .حالتی که هذیان بر گفترار للبره
کند -1 .مصرف الکل به مقداری که برای ایجاد ت ییرات رفتاری لیر ان باقی کافی باشد.
هر کدام از این تعاریف بحث احراز مستی را برای قاضی از طریق پزشکی قرانونی یرا علرم خرود برا
ت بیق افعا مرتکب در صحنه جرم با یک انسان متعارف مشخص می کند.
در آخر :رأی صادره در عرین حرا کره از اسرتدال حقروقی برخروردار اسرت وقضرات محتررم بره
نحوشایسته سعی در اثبات وجود اراده واختیار متهم در زمان ارتکراب جررم داشرته انرد وشایسرته
تقدیر می باشد نکاتی در نقد آن م رح می گردد:
الف) جایگاه استفاده از قواعد واصو فقه در این رأی مشخص نیست .بهتر بود از اصرل استصرحاب
در اثبات وجود اراده به تبع وجود اراده واختیار سابق ( نحوه حضور در صحنه جرم ) استفاده گردد.
ویا بر عکس برای اثبات مسلوب االراده بودن از قاعده درء به محض شک در وجود اسرتفاده نمایرد.
البته تعار بین این قاعده درء واصل استصحاب در این مسئله واضرح اسرت .یعنری اگرر شرک در
شرب خمر ومستی نمائیم باید حکم به برائت دهیم یا به وجود اختیار واراده متهم.
ب) استدال ودفاع وکیل محترم اولیاء دم در اثبات وجود اراده واختیار برای متهم در حین ارتکاب
جرم چه بوده؟ وچرا در متن رأی تحریر نگردیده ،وفقط استدال قضات محترم آمده است.
ج) خالصه پرونده اگر در گردش کار می آمد بهتر بود.
آقای اکبری زاده (مستشاردادگاه تجدیدنظر) :محصو این جلسه نکات آموزشی وعلمری وپژوهشری
خواهد بود ،وبا انعکاو نتیجه این نشست ،سایر همکاران نیرز از ثمررات ایرن جلسره اسرتفاده مری
نمایند.
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آنچه که به عنوان متون قانونی در نقد آراء بیان می شود ،وقابل خدشره وتشرکیک نیسرت ،وچرون
قانون فصل الخ اب است ،آن نکته قانونی مورد تسالم خواهرد برود ،وبرر خرالف نکراتی کره جنبره
استحسانی دارد.
از نکات قوت این رأی تالش در جهت مستد نمودن رأی بوده که قابل تحسین اسرت ،واینکره بره
دفاعیات متهم ووکیل وی پرداخته شده ،وبه فراخور موضوع سعی در انعکاو پاسخ دفاعیرات بروده
است ،ومفاد رأی حاکی از اشراف وتسلط قضات صادر کننده رأی بر محتوی پرونده بوده است.
اما نکاتی که در نقد رأی می توان به طور خالصه اشاره کرد یکی در بعد ساختار رأی می باشد کره
این رأی فاقد گردش کار می باشد .ماده ی  233قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  233یکی از
ارکان دادنامه را شروع رأی با نام خدا می باشد ،که متاسفانه ما شروع دادنامه را به نرام خردا نمری
بینیم ،واین یک اشکا اساسری وقرانونی اسرت در حالیکره در نظرام قضراء اسرالمی ،آرای محراکم
اسالمی طلیعه وآلاز گر شان باید نام خدا باشد.
نکته بعد گردش کار است ،که مقنن در این ماده  233قانون مذکور آنررا از اجرزاء تشرکیل دهنرده
رأی شمرده ،که محل آن هم قبل از عبارت " رأی " می باشد.
از لحاظ نکات نگارشی هم به عالئم نگارشی مانند نق ه ویرگو  ،گیومه ونقل قو وامثا آن توجره
نشده است ،ومورد استفاده قرار نگرفته اسرت ،در حالیکره ایرن عالئرم نگارشری در انتقرا مفهروم
جمالت وکلمات به مخاطب بسیار تاثیر گذار است ،کره متاسرفانه در آراء مرا کمترر از ایرن عالئرم
نگارشی استفاده می شود.
یکی از نکات محتوایی هم این است که در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر ایراد ضررب سراده،
صرف نظر از ایراد صالحیتی که همکار محترم جناب آقرای م ررح نمودنرد ،ایرن اسرت کره ایرن
عبارت در رأی آمده « ...نسبت به اتهام دیگر متهم ردیف دوم مبنی بر ایراد ضرب ساده ،صرف نظر
از انکار متهم ،نظر به اینکه در قوانین جاریه مجازات اسالمی ،چنین عنوانی نرداریم وجررم انگراری
نشده است وتنها مجازات آن را پرداخت دیه مقرر داشته واولیای دم نیز چنین درخواستی را م رح
نکرده اند ،لذا از این حیث رأی بر منع تعقیب متهم صادر واعالم می گردد» این در حالی است کره
در ماده ی  653قانون مجازات اسالمی مصوب  233مقرنن ایرن موضروع را جررم انگراری نمروده
است ،که توجه همکاران محترم را به این موضوع جلب می نمایم.
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آقای موحد (رئیس کل دادگستری استان) :در مقدمه رأی مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی بره
قتل عمدی درج شده ،آیا این موضوع در کیفرخواست اشاره نشده است؟ آیا دلیل درج ایرن عنروان
پیش فر واشکا در سه گانه سازی بوده است؟
آقای روحانی (احد از قضات صادر کننده رای) :این عنوان مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی بره
قتل عمدی در سیتسم اصالح نشده است ،واین عنوان در کیفرخواست نبوده است.
اما در مورد نکات م روحه برخی مباحث جای بحث دارد ،وراجع به تفکیرک گرردش کرار از سرایر
اجزاء رای ،این ایراد را قبو دارم ،ومحاکم کیفری اگر گرردش کرار جرامعی داشرته باشریم خیلری
خوب است ،وشرح ما وقع منعکس شده است .در پرونده قتل که دفاعیات مرتهم را طررح وارزیرابی
کنیم وشرح ما وقع را بیان کنیم ،واز ااهارات طرفین آنچه در ارزیرابی مروثر اسرت بایرد مرنعکس
شود ،نه همه ااهارات ایشان ،وسپس دادگاه به نقد وبررسی آنها بپردازد ،وبحث ت ویل وحشوزوائد
را باید از رأی دور کرد ،واین ایراد را می پذیرم .در بحث اهلیت جنایی اصل بر آگاهی ووجرود اراده
در فرد است ،مگر اینکه خالف آن اثبات شود .ماده ی  563قانون مجازات اسالمی هم بایرد تبراد
نظر داشته باشیم که به قانون مجازات اسالمی ارجاع داده شده است ماده  6 1راجع بره جراحرات
منتهی به نقص عضومی باشد ومجازاتی بابت ضرب ساده نداریم[ .پس از قرائرت مراده  563قرانون
مجارات اسالمی مصوب  233آقای روحانی ایراد را پذیرفتند].
آقای سیدی (احد از قضات صادر کننده رای) :در نگارش رأی محدودیت های خاص خرود را داریرم،
واین رأی در شش صفحه نگارش شده است ،باز هم مورد ایراد همکاران می باشد ،که باید خالصره
تر باشد .در بحث علم قاضی نیز که آقای امیر میجانی فرمودند ما بیشترین قرائن وامرارات را بیران
کردیم ،ودیوان هم به این موضوع اشاره نموده است ،واقرار به اینکره «ایرن ضرربه را زده ام» اشراره
شده وقرائن وامارات مبنی بر اینکره "دارای اراده بروده اسرت" آورده شرده اسرت  .در مرورد دفراع
مشروع چیزی نبوده است ،ولی دادگاه اشاره نموده است .فرهنگ میگساری از باب مباحرث علمری
بوده است ،واینکه این فرد با موتور سیکلت ده کیلومتر رانندگی نموده است ،ومسرائل دیگرری کره
حاکی از اراده وآگاهی وی بوده است.
آقای موحد (رئیس کل دادگستری استان) :از این جلسه بهره بردم ودومین جلسه می باشرد .نکرات
علمی خوبی م رح شد ،وبه قضات شعبه ی او دادگراه کیفرری یرک کرمران تبریرک مری گرویم،
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وتشکر می کنم که رأی خودشان را به نقد گذاشتند .از دوستان شررکت کننرده هرم سپاسرگزارم،
وامید است که آراء محاکم مورد توجه مراجع علمی قرار گیرد ،وهرر رأی یرک مقالره کریس محرور
تبدیل شود ،وموضوع تشریح شود واز نگاه قضایی ارزیابی شود ،که همان اسباب حکمی وموضروعی
می باشد ،ومن و حکم ومستد باشد ،وهمه ایرن نکرات در آن رعایرت شرود ودر مراجرع علمری
دانشگاهی وحوزوی مورد استفاده قرار گیرند .رأی را از جهات مختلف پسرندیدم ،اسرتحکام الزم را
دارد .مسلوب االراده ومسلوب االختیار صب ه فقهی دارد ،واهلیت کیفری موضوع بسیار مهمی است
وقبل از بار کردن مسئولیت کیفری باید اهلیت کیفری وی اثبات شود ،وآثار پرونده شخصیت بایرد
در رأی منعکس شود ،واز آقای سیدی که نگارش رأی را داشتند تشکر می کرنم ،واینکره دوسرتان
اشکاالت را پذیرفتند ،ولی اشکاالت اساسی ومبنایی نبوده ،که بره اسراو رأی خدشره وارد نمایرد،
ودیوان عالی کشور هم این رأی را پذیرفته است ،وبیان ااهارات طرفین باید عین ااهارات طررفین
درج شود ،وبه نظر من مضمون کفایت نمی کند ،ودر رأی هم عین ااهارات قید شده است .استدعا
دارم که دوستان با م العه بیشتری در جلسه حضور یابند.
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بخش سوم .جمعبندی ونتیجهگیری

رای صادره در سه بعد نگارشی ،ساختاری ،ومحتوایی دارای نقاط مثبت ونکات قابل نقد می باشد .که به هر یک از
این موارد در سخنان شرکت کنندگان اشاره شد .اما موضوع اصلی جلسه وبحث مسلوب االراده بودن است ،که مقنن
در مواد  192و  922قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1902بدان اشاره نموده است .بین مسلوب االراده وبی
ارادگی ومسلوب االختیار بودن تفاوت وجود دارد ،وابتدا اراده قرار دارد ،وسپس اختیار که نتیجه انتخاب فرد
ذواالراده است محقق می شود ،ومقنن از هر دو استفاده نموده است.
چنانچه متهم به مسلوب االرادگی در اثر شرب خمر استناد کند ،با دلیل قاطع وبرهان مستحکم دادگاه باید به این
موضوع در جهت پذیر ش ویا عدم پذیرش آن برخورد نماید ،هر چند راه های کشف حقیقت پیرامون آن با صعوبت ها
ومشقاتی همراه وقرین است .در این پرونده تالش دادرسان بر این بوده که این موضوع را به صورت واضح وآشکار
بیان کنند ،اما در برخی از خطوط رأی به انحراف از حرکت معیار دچار شده اند ،ولیکن توجه به این دفاع وکنکاش
پیرامون آن در عرصه داوری وقضاوت وانصاف قابل توجه بوده وستودنی است.
والسالم
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