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چند روزی بود ک��ه در ش��عبه 102 دادگاه عمومی قلعه 
حسن خان مشغول به کار ش��ده بودم. پرونده های زیادی 
در این شعبه تش��کیل ش��ده بود که با رفتن من به آنجا، 
مسئولیت رسیدگی آنها نیز به من واگذار شد. در میان این 
پرونده ها، پرونده قتل پیرمردی وجود داشت که حدود 5 

سال قبل به قتل رسیده بود. 
تحقیقات در این پرونده ص��ورت گرفته بود و متهم اصلی 
نیز بالفاصله پس از حادثه دس��تگیر شده و پس از اعتراف 
و بازسازی صحنه قتل، با قرار بازداشت موقت راهی زندان 

شده بود. 
در ظاهر همه چیز مشخص بود و تنها کاری که باید انجام 
می دادم صدور کیفرخواس��ت بود تا بع��د از آن پرونده به 
دادگاه کیفری استان ارجاع ش��ود و متهم جوان پای میز 

محاکمه قرار گیرد. 
آن طور که از محتویات پرونده مشخص بود خانواده قربانی 
نیز خواهان قصاص بودند و در صورت محاکمه در دادگاه، 

متهم جوان طبق قانون به قصاص محکوم می شد. 
اما ماجرای این جنایت از این ق��رار بود که زوج جوانی که 
باهم نسبت فامیلی داشتند پس از تشکیل زندگی به خاطر 
دخالت های خانوادگی و مشکالت زندگی تصمیم به جدایی 
گرفته بودند روزی که خطبه طالق بین آنها جاری ش��ده 
بود، بعد از پایان تش��ریفات طالق، مقابل دفترخانه، بین 
دو خانواده مجددا بح��ث و مجادله درگرفته بود، یک نزاع 
کوچک بین آنها خیلی زود به دعوایی بزرگ منجر شده و در 

  نهایت مرگ یکی از طرفین این دعوا رقم خورده بود. 
در این درگیری برادر داماد به ط��رف برادر عروس حمله 
کرده و با چاقو به او چند ضربه زده ب��ود، برادر عروس که 
میثم نام داش��ت در دفاع از خود چوب��ی را از روی زمین 
برداشته و باالی س��رش می برد تا برادر داماد را بزند اما در 

همین هنگام اتفاق دیگری می افتد.
 

مرگ ناگهانی
درست زمانی که برادر عروس چوب در دست داشته، پدر 
داماد که ش��اهد ماجرا بوده و پشت سر میثم ایستاده بود، 
در دفاع از پسرش و برای اینکه به پسرش آسیبی نرسد، از 

پشت سر تالش می کند تا چوب را از دست میثم بگیرد اما 
یک دفعه و ناخواسته چوب به سر پیرمرد برخورد می کند 

و او نقش زمین می شود. 
در این هن��گام پلیس وارد عمل می ش��ود و دو خانواده به 
کالنتری برده می ش��وند و با وس��اطت رئیس کالنتری با 
هم َآش��تی می کنند. پیرمرد هم به درمانگاه برده می شود 
اما چون جراحت ش��دیدی ندیده ب��ود   همان روز مرخص 
می ش��ود و به خانه برمی گردد. با گذش��ت دو هفته از آن 
نزاع دسته جمعی در مقابل دفترخانه، پدر داماد حالش بد 
می شود و دوباره به بیمارس��تان انتقال می یابد اما در آنجا 
فوت می کند. پزش��کی قانونی در معایناتش علت مرگ را 
ضربه مغزی ناش��ی از ضربه چوبی ک��ه دو هفته قبل تر در 
هنگام درگیری به سر پیرمرد وارد شده بود اعالم می کند و 

این یعنی او به قتل رسیده است. 
با اعالم نظریه پزش��کی قانونی، خانواده پیرم��رد از برادر 
عروسش��ان ش��کایت می کنند و میثم به اتهام قتل عمد 

پیرمرد بازداشت می شود. 
در بازجویی ها پسر 1۸ ساله اعتراف می کند که با چوب به 
س��ر پیرمرد ضربه زده اما او هرگز نمی خواسته که چنین 
کاری انجام دهد و وی را به قتل برس��اند. میثم این ماجرا 
را یک اتفاق ناخواس��ته می داند اما با اعترافات او و باتوجه 
به نظریه پزشکی قانونی و شکایت خانواده پیرمرد، وی به 

اتهام قتل عمد راهی زندان می شود. 

ماده 206 قانون مجازات اسالمی
هنگام نوش��تن کیفرخواس��ت دو مطلب ذهنم را سخت 
مشغول کرده و باعث ش��ده بود که دستم برای نوشتن به 
قلم نرود. احساس می کردم یک جای قضیه مشکل دارد. به 
نظرم مصادیق موجود در پرونده با مصادیق قتل که در ماده 
206 قانون مجازات اسالمی به آن اشاره شده است، یکی 
نبود و این یکی از دالیلی بود که ذهنم را به خود مش��غول 
کرده بود. در م��اده 206 قانون مجازات اس��المی 3 مورد 
وجود دارد که درصورت اثبات یکی از این سه مورد، قتل، 
عمدی محسوب شده و شخص از نظر قانون متهم شناخته 

شده و محکوم به قصاص نفس می شود. 
اولین مورد این است که متهم قصد کشتن را داشته باشد 
و با این نیت اقدام به کشتن کند، در این مورد فرقی ندارد 
که ضربه نوعا کشنده باشد و یا نباشد، تنها چیزی که مهم 
است نیت ش��خص برای ارتکاب قتل است. مورد دوم این 
اس��ت که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کش��نده 
باش��د هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. مثال با 
مجسمه سنگین فلزی به س��ر کسی ضربه زده شده و فرد 
کشته می ش��ود، هر چند قاتل قصد نداشته فرد را به قتل 
برساند اما این موضوع کامال مش��خص است که ضربه ای 
که با مجسمه سنگین فلزی به س��ر وارد می شود کشنده 
است و به همین دلیل اتهام فرد به رغم اینکه انگیزه کشتن 

نداشته، قتل عمد است. 
و اما س��ومین مورد این است که قاتل قصد کشتن را ندارد 

 اثبات بیگناهی یک مرد جوان 
پررنگ ترین خاطره ام است

تو  قاتل  نیستی

عارف رضای�ی که بعد از س�ال ها 
قض�اوت ه�م اکن�ون ب�ه عنوان 
وکیل پایه یک دادگستری به کار 
خود ادامه می دهد، سال ۷۲ وارد 
دانشگاه علوم قضائی تهران شد و 
بعد از اتمام تحصیالت و گذراندن 
دس�تگاه  وارد  کارآم�وزی  دوره 
قضایی ش�د. اولی�ن محل خدمت 
او اشنویه بود و بعد از آن در یکی 
از بخش های ماکو مش�غول به کار 
ش�د. بع�د از آن به ته�ران آمد و 

در مجتمع قضایی شهید محالتی 
رسیدگی به پرونده های مختلف را 
به عهده گرفت، او پس از مدتی به 
پاکدش�ت و از آنجا به شهر قدس 
)قلعه حسن خان( رفت و به عنوان 
رئیس ش�عبه و مع�اون دادگاه به 
خدم�ت خود ادامه داد. س�ال ۸۹ 
او از کار قض�اوت خداحافظی کرد 
و هم اکنون در س�مت وکیل پایه 
یک دادگس�تری مش�غول به کار 

است. 

و کاری که انجام می دهد نوعا کش��نده نیس��ت ولی عمل 
قاتل نسبت به طرف مقابل بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی 
یا کودکی و امثال آنها نوعا کش��نده است و قاتل نیز از آن 
آگاه اس��ت. یعنی فرد قصد کش��تن ندارد و وسیله ای که 
با آن شخص به قتل می رس��د، نیز نوعا کشنده نیست اما 
مقتول دچار بیماری یا پیری است یا اینکه کودک است و 
عمل انجام شده گرچه کشنده نیست اما با توجه به شرایط 
مقتول، کشنده به شمار می رود و قاتل نیز از شرایط مقتول 
آگاه است. در این صورت نیز اقدام قاتل، قتل عمد به شمار 
می رود اما چیزی که در اینجا ذهن مرا مشغول می کرد این 
بود که میثم قصد کشتن پیرمرد را نداشته، پس به خودی 
خود شرط اول این ماده حذف می شد. از طرفی او چوب را 
برای زدن پیرمرد برنداشته بود، هدف او پسر مقتول بود و 
اصال پیرمرد مقابل او نبوده. یعنی اگر ضربه چوب به پس��ر 
مقتول وارد می شد، بی ش��ک او نمی مرد و زنده می ماند و 
این عمل کشنده نبود. پس هیچ کدام از مصادیقی که ثابت 
می کند جنایتی رخ داده و میثم قاتل است صدق نمی کرد. 
درنتیجه قضیه قتل عمد منتفی می شد، چون متهم قصد 
کشتن را نداشته، تعمدا چوب را به سر مقتول وارد نکرده 
و ضربه ناخواس��ته به سر پیرمرد وارد ش��ده و در حقیقت 
نزدیک شدن مقتول از پشت سر به قاتل، باعث وارد شدن 
این ضربه به سرش شده بود. پس ماده 206 قانون مجازات 

اسالمی در مورد پرونده صدق نمی کرد. 

علت تامه
دومی��ن موضوعی که فکرم را درگیر ک��رده بود علت تامه 
مرگ بود. در برگه پزش��کی قانونی هیچ اشاره ای به علت 
تامه مرگ نش��ده بود و برای من جای این س��ئوال بود که 
آیا علت اصلی مرگ ضربه مغزی بود؟ یا علت تامه - دلیل 
اصلی مرگ- چیز دیگری بوده است؟ در پرونده های جنایی 
موضوعی که مطرح اس��ت علت تامه یا اصلی مرگ است. 
طبق اطالعاتی که داش��تم ادم مغزی )م��رگ بر اثر ضربه 
مغزی( که بواس��طه ضربه به س��ر بوج��ود می آید و علت 
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»همانطور که می دانید میثم متهم به قتل غیر عمد است، 
از سویی چون نزاع دسته جمعی بوده است هم شما و هم 
خانواده میثم در این درگیری به یک اندازه مقصر هستید 
اما تنها کس��ی که مجازات کشیده میثم بوده است، در هر 
صورت باید قانون اعمال شود و تمام افرادی که در این نزاع 

شرکت داشتند باید مجازات شوند.« 
برمال ش��دن واقعیت باعث ش��د تا خانواده مقتول آرامش 
خاصی به دس��ت آورند و کینه قدیمی که بین دو خانواده 
بوج��ود آمده بود رنگ باخت. آنها پش��یمان بودند که چرا 
عجوالنه تصمیم گرفته بودند و با شکایت از میثم، زندگی 
جوانی را نابود کرده بودند. فردای آن روز پسر بزرگ مقتول 

به دادسرا آمد و وارد شعبه شد. 
مرد جوان در مقابلم نشست و گفت: »آقای قاضی اگر توجه 
شما به ماجرا نبود، سر یک بی گناه باالی دار می رفت و شاید 
هرگز راز بیگناهی او برمال نمی شد. من و خانواده ام از اتفاقی 
که افتاده شرمنده ایم و تصمیم گرفتیم تا از دیه ای که میثم 
به خاطر قت��ل غیرعمد پدرم باید پرداخ��ت کند بگذریم. 
کاری که شما کردید نه تنها باعث شد میثم از مرگ نجات 
پیدا کند بلکه دو خانواده بار دیگر باهم آشتی کردند و کینه 
و درگیری های 5 ساله بین ما به پایان رسید. من نمی دانم 
با چه زبانی از شما تشکر کنم، حاال می فهمم که دقت یک 
قاضی و قضاوت او در تعیین سرنوشت انسان ها چقدر موثر 
است. اگر شما پرونده ما را با دقت مطالعه نمی کردید، من 
و خانواده ام دست به کاری هولناک می زدیم و شاید باعث 

مرگ بیگناهی می شدیم.« 
بدین ترتی��ب دو خانواده باه��م صلح کردن��د و میثم در 
23 س��الگی، زمانی که چند قدم بیشتر با چوبه دار فاصله 
نداشت از مرگ رهایی یافت و بدون پرداخت دیه از زندان 

آزاد شد. 
هر وقت به ی��اد این پرونده می افتم مطمئن می ش��وم که 
حضور غیر منتظره دوست پزشکم که آن روز وارد شعبه شد 
کمک بزرگی به من در حل این معما کرد. او ش��اید ابزاری 

بود برای نجات پسر جوان از سوی خدا.

مرگ اس��ت در افراد جوان ظرف م��دت 24 و   نهایت 4۸ 
ساعت بعد از ضربه دیده می ش��ود. اما در افراد کهنسال از 
آن جهت که حجم مغز کوچک تر می ش��ود و ضربه مغزی 
کمی طول می کشد تا نمایان ش��ود در زمان طوالنی تری 

دیده می شود. 
ادم مغ��زی باعث بزرگ ش��دن نس��وج مغ��ز و در نتیجه 
خونریزی مغزی می شود که برای افراد میانسال در   نهایت 
سه روز بعد از ضربه به وجود می آید. اما این زمان به معنای 
دو هفته نیس��ت. یعنی در   نهایت پیرم��رد باید بعد از 72 
س��اعت فوت می کرد نه دو هفته. در یک��ی از روزهایی که 
به این موضوع فکر می کردم داخل ش��عبه نشس��ته بودم 
و در حال تحقیق روی این موضوع ب��ودم که در اتاقم زده 
شد و یکی از دوستانم که پزشک متخصص بود وارد اتاقم 
شد. حضور غیرمنتظره دوستم باعث حل معمایی شد که 

ساعت ها بود ذهنم را به خود مشغول کرده بود. 
معما را برای دوس��تم مط��رح کردم و گفت��م: »در یکی از 
پرونده هایی که رسیدگی آن به عهده من است پیرمردی 
به قتل رسیده و علت مرگ ضربه مغزی اعالم شده است. 
اما چیزی که برای من عجیب اس��ت فاصله زمانی اس��ت 
که ضربه به س��ر پیرمرد وارده ش��ده و او فوت کرده است. 
پیرمرد دو هفته بعد از حادثه و وارد شدن ضربه به سرش 
فوت کرده اس��ت. باتوجه به اینکه ادم مغزی در مدت 24 
تا 72 ساعت بروز می کند به نظرم این مدت برای بروز ادم 
مغزی خیلی زیاد است و نمی توان آن را علت تامه و اصلی 

مرگ دانست.« 
دوستم بعد از ش��نیدن صحبت هایم حرف های مرا تائید 
کرد و گفت که در علم پزشکی این زمان واقعا زیاد است و 

نمی تواند علت اصلی مرگ باشد. 

قتل یا حادثه
وقتی مطمئن ش��دم که ممکن اس��ت عل��ت اصلی مرگ 
ضربه ای که میثم به س��ر پیرم��رد وارد کرده، نباش��د، از 
کمیس��یون عالی پزشکی قانونی خواس��تم اعالم کند که 

علت اصلی مرگ ضربه ای است که با چوب وارد شده یا چیز 
دیگری اس��ت. همانطور که گفت��م در پرونده های جنایی 
علت تامه مرگ مهم اس��ت و با مش��خص شدن این علت 
است که بیگناه از متهم شناسایی می شود. ما پرونده هایی 
داریم که در آن دو نفر متهم به قتل هس��تند. مثال یکی از 
آنها با چاقو به مقتول ضربه زده و دیگری با چوب اما وقتی 
علت تامه مرگ مشخص و معلوم شود که این ضربه چوب 
یا چاقو بوده که باعث مرگ مقتول ش��ده، آن وقت عامل 
اصلی قتل مشخص می ش��ود. باتوجه به آنکه زمان زیادی 
از مرگ پیرمرد گذشته بود مشخص شدن علت تامه مرگ 

کار نسبتا سختی بود و زمان می برد. 
درخواس��ت دیگرم از کمیس��یون این بود، در صورتی که 
مشخص شد ضربه وارده به سر پیرمرد در مرگ او موثر بوده 
و علت تامه مرگ است، اعالم کنند که چند درصد علت تامه 

بوده و در مرگ پیرمرد موثر بوده است. 
بعد از چند روز نظریه کمیس��یون پزشکی به دستم رسید 
که در آن نوش��ته ش��ده بود: »مقتول بیماری های زیادی 
داش��ته که بواسطه کهولت س��ن به آن مبتال شده است و 
در این می��ان یکی از عواملی که باعث فوت پیرمرد ش��ده 
ضرب��ه با چوب بوده اس��ت اما این ضربه عل��ت تامه مرگ 

نبوده است.« 
باتوجه ب��ه نظریه پزش��کی قانونی و اینکه هی��چ کدام از 
مصادیق قتل عمد در رابطه ب��ا این حادثه صدق نمی کرد 
میثم از قتل عمد تبرئه ش��د و این بار مته��م به قتل غیر 

عمد شد. 

نجات از مرگ
میثم که تا قبل از آن 5 سال را در زندان گذرانده و منتظر 
رس��یدن زمان محاکمه اش بود بعد از 5 س��ال حبس در 
پرونده قتل عمد بیگناه شناخته شده بود. حاال بحث قتل 
عمد جای خود را به قت��ل غیر عمد داده بود و همه در این 
درگیری باید مجازات می شدند. از خانواده مقتول خواستم 
تا به دادسرا بیایند، موضوع را برای آنها توضیح دادم و گفتم: 


