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بررسی قتل به عنوان مانع حقيقی موانع ارث
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محسن اكبري
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چكيده
گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وي از ارث مورث خود می گردد
كه به اين اسباب موانع ارث گفته می شود .با وجود اختالف فقهاي مذاهب اسالمی،
در تعداد موانع ارث اما همگی بريكی از اين موانع كه قتل نام دارد متفق القولند.
هرچند ايشان در نوع قتل وشرايط خاص آن اختالف نظر دارند .هدف اين مقاله
ضمن بازشناسی دقيق موانع ارث واستداللهاي ارائه شده در اين خصوص ،بررسی
مانع قتل به عنوان تنها مانع پذيرفته شده در تمامی مذاهب اسالمی می باشد .نتيجه
عمده حاصل از اين تحقيق شناخت دقيق موانع ارث و نيزويژگی هاي قتل به عنوان
مانع ارث بوده ونيز دريافت اين نكته كه قتل عمدي ،هميشه مانع ارث تلقی نمی
گردد.
كليد واژه :موانع ارث ،قتل  ،دفاع مشروع ،وارث  ،مورث

 - 1استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

 - 2كارشناس ارشد رشته حقوق خصوصي
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مقدمه

در اصل دوازده قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران آمده است "دين رسمی
ايران اسالم و مذهب جعفري اثنی عشري" است ،و اين اصل الیاالبد غير قابل تغيير
است و مذاهب ديگر اسالمی اعم از حنفی ،شافعی ،مالكی ،حنبلی و زيدي داراي
احترام كامل میباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی ودر تعليم و
تربيت دينی و احوال شخصيه (ازدواج ،طالق ،ارث ووصيت) طبق فقه خودشان
آزادند و دعاوي مربوط به در دادگاهها رسميت دارند....قانون مدنی ايران با اينكه در
موارد مختلفی از احوال شخصيه سخن به ميان آورده است اما تعريفی از آن ارائه
نداده است و تنها اكتفا به ذكر برخی از مصاديق آن مثل نكاح و طالق و اهليت و
ارث نموده است "بطور كلی میتوان گفت احوال شخصيه عبارت از كليه اموري
است كه ارتباط با وضع و اهليت اشخاص دارد و چون ارث هم در قسمت مربوط
به قوانين اصلی با وضع و اهليت اشخاص مرتبط است بنابراين جزء احوال شخصيه
محسوب میشود .موانع ارث بعنوان يكی از مباحث مهم و اساسی احوال شخصيه
بوده كه اساتيد حقوق مدنی به هنگام بحث از ارث ،باتوجه به ترتيب مباحث قانون
مدنی به اختصاربه آن پرداخته و كمتر به بيان جزئياتش اشاره كرده اند  .موانع ارث
در قانون مدنی ايران شامل قتل و كفر و لعان و والدت از زنا میباشد اما نيم نگاهی
به كتب فقها وحقوقدانان به وضوح اختالف ايشان را در تعداد ونوع موانع ارث
مشخص می نمايد.با اين وجود قتل اجماالاز جمله موانعی است كه مورد اتفاق
تمامی مكاتب و مذاهب اسالمی بوده ودر قانون مدنی ايران نيز به صراحت به آن
اشاره شده است .در اين مقاله سعی شده تا ابتدا موانع حقيقی ارث بيان شده ودر
ادامه قتل به عنوان مانع حقيقی ارث مورد كنكاش قرارگيرد.در انحاي بحث نيز نظر
فقهاي مذاهب اسالمی  ،حقوق مدنی ايران وبرخی اقليت هاي دينی مورد بررسی
قرارگرفته است .مطالب اين مقاله شامل مقدمه ،پنج بخش ونتيجه می باشد.
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-1موانع حقيقی ارث وتعداد آن

بر مبناي اجماع فقهاي

شيعه(صاحب جواهر1266،ق،ص)515

وصراحت ماده 880قانون

مدنی،قتل در نظام حقوقی ايران از موانع ارث محسوب گرديده است .نكته قابل ذكر
آنكه وفق صراحت قانون موانع ارث صرفا به قتل ختم نمی گردد بلكه موارد ديگري
همچون كفر،لعان و زنا نيز از موانع ارث دانسته شده است.اما به نظر می رسد نتوان
همگی اينها را مانع حقيقی ارث دانست زيرا با مطالعه كتب فقها و حقوقدانان محرز
می گردد اغلب ايشان نيز اعتقادي به پذيرش جامع موارد مذكور در قانون مدنی به
عنوان موانع ارث

ندارند(جعفري لنگرودي1363،ش،ص)87

به همين خاطر ازميان موانع ارث

صرفا كفر وقتل را از موانع حقيقی ارث دانسته واز اين دو نيز صرفا قتل را از موانع
دائمی وماندگار بيان می نمايند(.بندرچی ،1372،ص 7وشهيد اول  ،بی تا ،ص)113در اين فصل ،
ابتدا ضمن ارائه تعريفی از مانع به بيان تعداد موانع ارث پرداخته ودر نهايت ويژگی
هاي موانع حقيقی ارث را بازگو می نماييم
-1-1تعداد موانع حقيقی ارث:

مانع چيزي است كه وجود آن باعث عدم معلول خواهد شد ولی ضرورتاً عدم وي
باعث وجود معلول نخواهد

گرديد(.منبع)

مثالً در نكاح اگر چه ايجاب و قبول و اذن

پدر مجموعا مقتضی نكاح را ايجاد كرده اندولی براي اينكه اين مقتضی نيز موثر باشد
بايد موانع نكاح مندرج در مواد  1045به بعد قانون مدنی نيز نسبت به آن دو موجود
نباشد .لذا اگر شخص بخواهد با يكی از محارم خويش نكاح كند وجود محرميت
مانع از انعقاد نكاح خواهد شد اين در حالی است كه عدم محرميت نيز به طور مجرد
باعث ايجاد نكاح نخواهد شد بلكه براي تحقق آن وجود
الزم است.

مقتضی(ايجاب وقبول واذن پدر)

(بندرچی)،

با مطالعه كتب فقهی آشكار می گرددپويايی فقه شيعه سبب اختالف نظر فقها در
تعداد موانع ارث گرديده است.چنانكه هريك از ايشان بر مبناي استدالل وتوجيهاتی
مواردي را به عنوان موانع ارث بيان داشته اند چنانكه محقق
35

حلی(شرايع االسالم 1403،ق،
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ج2ص )814ومحمدحسن

نجفی (جواهرالكالم1398،ق ،ج 39ص)15

موانع ارث را به 3مانع قتل،

كفر و بردگی منحصر دانسته اند.برخی ديگر از فقها نيز با اضافه نمودن لعان وتولد
از زنا به موانع قبل تعداد آنهارا به پنج مانع رسانده اند(امام خمينی،بی تا،ص )2/364از فقهاي
ديگرشهيد اول نيز« در كتاب لمعه موانع ارث را 7مانع  ،كفر  ،لعان  ،حمل  ،غيبت
وارث مفقوداالثر ،قتل ،زناوبردگی ذكر می كند ولی در كتاب الدروس (بی تا،ص )253تا
 20مانع را نيز می شمارد كه عبارتند از رقيّت  ،كفر ،قتل ،لعان  ،زنا  ،تبري جستن
نزد سلطان و حاكم از جريره فرزند و ميراث وي( ، )1شك در نسب ،غيبت منقطعه
،دين مستغرق در تركه  ،علم هم زمانی مرگ متوارثين ،حمل قابل وراثت مادامی كه
زنده به دنيا نيايد ،دوري درجه با وجود وراثت نزديك تر ،ازدواج مريض با زنی كه
ورثه اجازه نداده باشند ،فرزند متولد شده اگر استهالل و حياتش معلوم نباشد ،
مشتبه شدن وراث با برده  ،منع به اندازه قيمت كفن ،منع به اندازه وصيت كمتر از
ثلث  ،عين اگر موقوفه باشد و نهايتاً عبد اگر جنايتكار باشد .در بين فقهاي اهل تسنن
نيز همين اختالف نظرموجوداست چنانكه سرخسی از فقهاي مذهب حنفی موانع
ارث را  5مانع رقيت ،ارتداد ،قتل  ،اهل ملتين و اهل الدارين ذكر می كند
(المبسوط1370ق ،ج 30صفحه ) 30

يا مالك بن انس به عنوان بنيانگذار مذهب مالكی موانع

ارث را  4مانع اهل ملتين ،اهل الدارين  ،اقتران فوت متوارثين و قتل می داند.
1406ق ،ص)519

(الموطا،

ابن ادريس معروف به امام شافعی بنيانگذار مذهب شافعی در اثر

معروف خود-االم -بدواً موانع ارث را سه مانع اهل ملتين  ،رقيت و قتل دانسته و در
ادامه كفر و ارتداد را نيز ذكر می كند.
مذهب حنبلی

(االم1393،ج4ص)75

و نهايتاابن قدامّه از فقهاي

موانع ارث راسه مانع رقيت  ،قتل و اهل ملتين

كند(.المغنی1414،ق،ص)130

ذكرمی

در قانون مدنی ايران تحت عنوان "در شرايط وجمله از موانع

ارث "چهار قسم كفر،قتل،لعان وزنا را از موانع ارث دانسته شده است  .اما نكته قابل
توجه آنكه با توجه به عبارت ".....واز جمله موانع ارث"اين گونه برداشت می شود
كه در نظر مقنن موارد ديگري از موانع ارث وجود داشته كه به طور صريح ذكر
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نگرديده است چراكه عبارت ازجمله داللت بر تمثيل واز باب نمونه دارد.در هر حال
آيا حقيقتا صرفا اين موارد مانع ارثند ؟ يقينا اعتقاد به چنين مبنايی با اصل منع توسعه
دامنه استثناء مغايرت دارد.پس موانع حقيقی ارث كدامند؟
-1ضمان جريره طبق شماره 6093ترمينولوژي حقوق دكتر لنگرودي عبارت است
از:هرگاه كسی كه با ديگري رابطه وراثت نداردضمن عقدي ضامن جرائم وي باشدوبا
فوت وي مضمون له از تركه او ارث ببرد
-2-1موانع حقيقی ارث

موانع حقيقی ارث موقعی شناخته می شود كه داراي ويژگی هاي ذيل باشند :اول
آنكه مانع در وارث جمع شده يا مانع از اصل ارث گردد نه آنكه ويژگی خاص
موجوددر مورث مانع كسب ارث گرددبر اين اساس ادعاي اهل تسنن مبنی بر عدم
ارث بري فرزندان پيامبرصحيح نمی باشد.توضيح آنكه پيروان اهل تسنن معتقدند
نبوت از جمله موانع ارث

است(به نقل از دكتر جعفري لنگرودي ،1363،ص)90

ودارايی شخص

پيامبر به استناد "نحن معاشر االنبياء ال نورث وماتركنا"به اوالد وورثه اش منتقل نمی
گردد .درحالی كه در جواب بايدگفت نبوت وصف وامتيازي است كه در شخص
مورث حاصل می گردد نه وارث.لذا هيچ منعی در ارث بردن همسر وفرزندان پيامبر
نيست ونبوت را نمی توان به عنوان مانع ارث تلقی نمود  .ويژگی دوم مانع حقيقی
ارث آن است كه مانع وصف باشد نه شخص ،پس هيچگاه حاجب نمی تواند به
عنوان مانع ارث تلقی گردد چراكه حاجب شخص است نه وصف(همان منبع ،ص )80اما
ويژگی خاص مانع ارث آن است كه مقتضی وراثت وجود داشته باشد .يعنی هم
اسباب ارث كه سبب و نسب است موجود باشد و هم شروط ارث كه ذكر شد(.دكتر

امامی 1340،ودكتر لنگرودي )1363،پس بر اين مبنا وبا توضيحات ارائه شده مشخص می
گردد موانع ارث محدود بوده ونمی تواند تمامی موارد مذكور در فقه وقانون مدنی
به عنوان مانع ارث محسوب گردد .به عبارت بهتربه نظر می رسد تنها قتل وتا حدي
كفر از موانع حقيقی ارث می باشند وساير موارد مذكور مانند ولدالزنا ولعان،حاجب
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،نبوت ....كه در آن يا اسباب ارث موجود نمی باشند مانند ولدالزنا ولعان يا موقتی
وشخص بوده مانند حاجب يا وصف خاص موجود در مورثند مانندنبوت نمی تواند
مانع حقيقی ارث تلقی گردد .حال پس از شناخت موانع حقيقی ارث ذيال قطعی
ترين مانع ارث كه مورد اجماع تمامی مكاتب ومذاهب اسالمی مورد بررسی قرار می
گيرد.
-2قتل به عنوان مانع ارث

قتل يكی از موانع ارث بوده كه مورد اتفاق تمامی حقوق واديان می باشد چنانكه به
غير از صراحت فقهاي اسالمی در اين خصوص در اديان ديگر مانند زرتشتی
ومسيحی نيز همين اعتقاد جاري است (.فهيمی)1381،در حقوق فرانسه نيز مقنن در
ماده  727قانون مدنی شايستگی ارث بردن را از يكسري مرتبطين به قتل سلب می
نمايد .همگی اين اجماع از اين جهت است كه اساس ارث بر عالقه و محبت ميان
وارث و مورث است و وارث با قتل مورث اين رابطه عاطفی را گسيخته است به
همين خاطر مقنن به منظور حفظ و صيانت از جان افراد وجلوگيري از سوء استفاده
ايشان اقدام به وضع قتل به عنوان مانع ارث نموده است اين ازسويی است كه
ارتكاب قتل از جرائمی است كه نظم عمومی واخالق حسنه را جريحه دار كرده
وتبعات آن ايجاب می نمايد تا مقنن با وضع مقررات خاص مجازاتهاي تكميلی نيز
بر قتل وضع نمايد .بی شك اعمال قانون سخت گيرانه منع ارث نمی تواند در
خصوص هر نوع قتلی باشد اين در حالی است كه بر خالف نظر مقنن ايرانی
منبعث ازاجماع فقهاي شيعه در خصوص شرايط ويژه قتل مانع ارث ،در ديگر آيين
وحتی ساير مذاهب اسالمی يا شرايطی براي قتل مانع ارث قائل نيستند ويا به بيان
شرايط كلی ودو پهلو اكتفا نموده اند چنانكه در مذاهب شافعی وحنبلی هر نوع قتلی
رامانع ارث دانسته وتفاوتی بين قتل عمدي وغير عمدي نمی بينند(ابن قدامه،
1390ق )26/30،وياپيروان مذهب حنفی نيز قتل حرام را مانع ارث دانسته اند وقتل
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حرام قتلی است كه مستوجب كفاره يا قصاص باشد(.المبسوط1370،ق)با اين توضيحات
قول كدام صائب است آيا هرنوع قتلی مانع ارث است؟ قبل از پاسخ دهی به سوال
الزم است شرايط قتل مانع ارث بر مبناي قانون مدنی ايران كه منطبق با ديدگاه
علماي مبرز شيعه می باشد بيان شود.
-1-2شرايط قتل مانع ارث
-1عمدی بودن:

از ديدگاه قانون مدنی وفقه شيعه قتلی مانع ارث است كه قتل عمد باشد .وفق مواد
 206و  295قانون مجازات اسالمی قتل بر سه قسم است  -1عمدي  -2خطئی -3
شبه عمدي يا شبه خطئی
قتل در موارد ذيل عمدي است -1:زمانی كه قاتلی با انجام كاري قصد كشتن (رأي
اصراري شماره  73/3/29 -46و شماره  36مورخ  )73/9/8شخص معين يا فرد يا
افر ادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد  ،ولی
سبب (رأي وحدت رويه  )1336/9/7قتل می شود.
-2مواردي كه قاتل عمدا كاري انجام دهد كه نوعا كشنده باشدهرچند قصد كشتن
شخص را نداشته باشد
 -3مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام می دهد كه نوعاً كشنده نيست ،ولی نسبت
به طرف براثر بيماري يا پيري يا ناتوانی يا كودكی و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و
قاتل نيز به آن آگاه باشدوقتلی كه به عنوان مانع ارث شناخته می شود همين قتل
عمد است
از صراحت ماده  295قانون مجازات اسالمی محرز می گردد كه قتل خطئی نقطه
مقابل قتل عمدي است و آن قتلی است كه قاتل نه قصد جنايت دارد و نه قصد فعل
مانند شكارچی كه تيري را به قصد شكار رها می كند و به شخصی برخورد نمايد و
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قتل شبه عمد قتلی است كه قاتل قصد فعل دارد ولی قصد جنايت ندارد مثل طبيب
حاذقی كه بيماري را متعارف معالجه و اتفاقاً سبب قتل وي می شود.
بديهی است هر يك از انواع سه گانه قتل به دو صورت محقق می گرددبالمباشره يا
بالتسبيب همچنان كه گفته شد به اجماع علماءقتل مانع ارث همان قتل عمد است
وعدم مانعيت قتل خطئی طبق صحيحه محمد بن قيس از امام صادق (ع) كه فرموده
اند ....:اذا قتل الرجل امه خطا ورثها و ان قتلها متعمداً فاليرثها» ثابت می گردد
هرچند اين روايت در خصوص مادر است امّا به وسيله اولويت قطعيّه و اجماع
مركب می توان روايات خاصه را توسعه و به پدر نيز تسري
،1381ص)77

داد(.قبله اي خويی،

و منظور از اولويت قطعيه يعنی اگر قتل مادر مانع ارث نيست قتل پدر به

طريق اولی چنين است ومنظور از اجماع مركب يعنی فقها دو گروهند  .گروهی به
عدم مانعيت خطا قائل و فرقی بين پدر و مادر نمی گذارند و گروهی كه در اقليت
هستند قائل به مانعيت قتل خطئی بوده و فرقی بين پدر و مادر نمی گذارند پس هر
دو گروه فرقی بين پدر و مادر نمی گذارند و اين همان اجماع مركب است و فتوي
برخالف آن خالف اجماع است.
والبته در قانون مدنی ايران قتل خطئی وشبه عمد از موانع ارث محسوب نمی گردد
و قاتل اين گونه قتل ها همانند ساير افراد از ارث مورث خود بهره مند می گردد و
علت آن نيز نبود قصد و تعمد در حصول نتيجه (قتل) از سوي قاتل است.
قتل خطاءشبيه عمد در كدام دسته قرار می گير عمدي يا خطئی؟در پاسخ بايد گفت
در هيچ آيه يا روايتی الحاق قتل خطاءشبه عمد به قتل عمد ديده نمی شود بنابراين
الحاق قتل شبيه عمد به قتل عمد وجاهتی ندارد ليكن شواهدي در كتاب و سنت
وجود دارد كه خطا به قتل شبيه عمد نيز اطالق شده است.از جمله آيه شريفه92سوره
نساء  ":ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الّا خطأ " يعنی هيچ فرد با ايمانی حق ندارد فرد
باايمان ديگري را به قتل برساند مگر اينكه از روي خطا به اين كار مبادرت نموده
باشد .در اين آيه خطا در قتل شبيه عمد استعمال شده و براي اثبات اين ادعا به شأن
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نزول آيه می توان توجه كرد كه پيامبر شخصی را كه به گمان مهدور الدم بودن
واشتباه كشته رابه منزله قتل خطئی دانستند
 -2ناحق وظالمانه بودن قتل (قتل نامشروع )

يكی ديگر از شرايط مانعيت قتل از ارث اين است كه قاتل بايد به ناحق وظالمانه
عمل كند ولذااگر قتل به حق يا در مقام اجراي حق ويا در مقام دفاع باشد مانند
اينكه وارث مورث خود را به عنوان قصاص يا به عنوان حد ودفاع از خود يا مال
وعرض خود بكشد اين قتل مانع از ارث نخواهد بود .اين مطلب در ماده  881قانون
مدنی اصالحی سال 1361نيز به صراحت ذكر شده است در اين خصوص مسائلی
مطرح می گرددكه الزم بررسی گردد اول آنكه هرگاه دادگاه به استناد شهادت شهود
(وارث) حكم بر اعدام مورث صادر كند آيا می توان شهود وارث را به دليل امكان
انتساب قتل بالتسبيب به ايشان به جهت شهادت دروغ ممنوع از ارث دانست شايد
نظري بر آن باشد كه با اعتقاد به اينكه كه حكم از سوي مرجع قضايی صادر گرديده
و مأمور اجراي دادگاه آن را اجرا نموده وشهود نقشی در اجراي حكم نداشته اند
نتوان شهود وارث را ممنوع از ارث دانست امّا اين نظر نمی تواندبه طور كامل
صحيح باشد چرا كه مجموعه دادگاه اعم از قاضی ومامور اجرا به وظيفه قانونی
خودعمل نموده اند و نمی توان قاضی را بر مبناي تعهد به وسيله اي كه در استخراج
احكام داشته ويا مأمور اجرا نيز كه به وظيفه قانونی خود عمل نموده است را مطلقا
مسوول دانست پس در اين موضوع ،نقش شهود -كه با شهادت كذب وعدوانی خود
سبب قتل مورث شده وبر خالف قاضی ومامور اجرا كه به وظيفه قانونی خود عمل
نموده اند-موثرتر وكارآمد ترمی باشد .لذا در صورتی كه دادگاه بر مبناي شهادت
شهود اقدام به صدور حكم قتل نموده باشد ايشان قاتل بالتسبيب بوده و ممنوع از
ارث می باشند .بديهی است در صورتی كه مستند راي قاضی ،اقرار يا قسامه و ....
باشد نمی توان شهود را به سهولت ممنوع از ارث دانست.
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نكته ديگرآنكه با توجه به اطالق دفاع در قسمت دوّم ماده  880قانون مدنی
درخصوص قتل در مقام دفاع آيا موضوع حكم فقط دفاع از نفس مدافع است چنانكه
از عبارت فقها نيز قابل استنباط است آنجا كه می فرمايند"كما اذا كان قصاصاً اوحداً
اودفاعاً عن نفسه او عرضه او ماله " يا دفاع از ديگران را هم شامل می شود و نيز آيا
اين دفاع صرفاً دفاع از جان است يا شامل دفاع از مال ،ناموس و عرض نيز می
گردد؟
در اين خصوص نظرات مختلف ارائه شده است چنانكه برخی از اساتيد حقوقی با
اين استناد كه  -1دفاع مذكور در ماده  880قانون مدنی را نمی توان به استناد ماده 61
يا  92قانون مجازات اسالمی تعيين كرد معتقدند كه عنوان دفاع مذكور در ماده
881قانون مدنی شامل دفاع از عرض ،ناموس و مال دفاع كننده و ديگري نيز می
شود زيرا منظور از وضع مقررات كيفري ،صرفاً تعيين اقسام دفاعی كه تعقيب و
مجازات را منتفی می سازد بوده است نه تعيين معناي دفاع كه بر آن آثاري حقوقی
مترتب است.از سويی اطالق مذكور در ماده اطالق ضعيف بوده و نيز اينكه هيچ
سنخيت و مالزمه اي بين غيرقابل تعقيب و مجازات بودن قتل در مقام دفاع و ارث
بردن قاتل از مقتول در مقررات قانونی وجود

ندارد(.شهيدي،1374،ص)55

قالب حقوقدانان نيز با استناد به اطالق كلمه دفاع مذكور در ماده معتقدنددفاع مورد
نظر مقنن شامل هر نوع دفاع وبراي هرشخصی می باشد خواه دفاع از جان ،مال
وعرض خود باشد يا ديگري اما به نظر می رسدبتوان مالك بهتري قائل شد وآن
اينكه در صورتی كه مالك را همان مالك قانونی عمدي وغيرعمدي وعدوانی وغير
عدوانی بودن قتل بدانيم می توان ساير مصاديق را نيز با اين مالك تطبيق داد چنانكه
كليه قتل هاي كه به نحو عدوانی و عمدي واقع شود هرچند به بهانه دفاع از جان
ومال وعرض خود يا ديگري باشد مانع از ارث محسوب می گردد.بديهی است اعتقاد
به اين مهم رعايت دقيق اصل منع توسعه استثناء ها می باشد چراكه اصل ارث بري
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وارث از مورث يك قاعده كلی وممنوعيت ارث بردن وارث از مورث امري استثنايی
است وتوسعه دامنه اين استثناءها امري ناپسند ومذموم است
 -3وقوع قتل مورث از سوی وارث

يكی ديگر از شرايط قتل مانع ارث آن است كه وارث ،مورث مستقيم و بالفعل
خويش را به قتل برساند  .آنچه از اين شرط قابل استنتاج است آنكه اوالً الزم است
وارث ،مورث خويش را مستقيماً به قتل رساند بنابراين در صورتی كه وارث در
دعوايی مورث خود را مضروب سازد و وي در راه بيمارستان تصادف كرده و فوت
كند نمی توان وي را قاتل دانست هرچند به جهت همان علت وي در چند روز بعد
فوت می نمود.نكته ديگر آنكه الزم است وارث ،مورث خود را به قتل رساند لذا در
صورتی كه شخصی به قتل مورث شخص ديگري اقدام نمايد و آن ديگري ،خود ،به
نوعی مورث قاتل باشد در چنين فرضی ،قاتل از ارث محروم نيست به عنوان مثال
در صورتی ،كه شوهر ،فرزند همسر خود را بكشد تا بدين ترتيب به جاي وي ،نصف
ما ترك همسر را به ارث ببرد يا زن فرزند منحصر به فرد شوهر خويش را به قتل
برساند تا پس از فوت به جاي ثمن ،ربع تركه را مالك شود ،در اين حاالت قاتل
ممنوع از ارث محسوب نمی گردد زيرا به هيچ يك قتل مورث صدق نمی كند.
-4امكان حيات قبلی مقتول

يكی از شروطی كه هر چند اختالفی است امّا به نظر جزء امور بديهی است آنكه
مقتول استمرار حيات داشته باشد به عبارت ديگر مقتول حی بوده و امكان تداوم
حيات براي وي متصور باشد هرچند مشرف به مرگ باشد پس شخصی كه ادراك و
شعور و نطق و حركت اختياري از وي سلب شده را نمی توان حی دانست يا داراي
قابليت حيات دانست بنابراين قتل چنين فردي به نظر قتل محسوب نمی شود تا
شخص ممنوع از ارث به حساب آيد.حال كه شرايط قتل مانع ارث بيان شد می توان
با تطبيق مختصر ديدگاه قانون مدنی بر مبناي نظر فقهاي شيعه و ديدگاهی كه هر نوع
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قتلی را مانع ارث می دانند به وضوح دريافت كه نظر اول به حقيقت نزديك تر است
چراكه اوال:از توجه به روح آيات وروايات محرز می گردد شارع با وضع مجازات
تكميلی قتل صرفا در صدد مجازات بيشتر عامل يا عاملين قتل عمدي است كه با
نيت سوءاقدام می نمايند وبراي قاتلين به خطاهمان پرداخت ديه را كافی دانسته
ومجازات بيش از آن را ضروري نمی بيند والبته اين به عدالت نيز نزديكتر است ثانيا:
اصل بر انتقال اموال مورث پس از فوت وي به وارث است و موانع ارث استثناءبر
اين انتقال است بی شك نبايست دامنه استثنائات افزايش يابد بلكه می بايست با
توجه به مستندات وادله متقن ارائه شده دامنه استثنائات را در حد معمول نگه داشت
وآخراينكه با توجه صراحت آيات وروايات ونظر غالب فقهاي اسالم ،نبايست
خالف اين اجماع اظهار نظر كرد لذا با جميع مطالب به نظر می رسد منظور از قتل
مانع ارث همان قتل عمد با ويژگی هاي خاص است.اما آيا هر نوع قتل عمدي را نيز
می توان مانع ارث محسوب كرد؟در اين قسمت به بررسی تعدادي از انواع قتل هاي
عمدي می پردازيم.
 -3قتل صغير و مجنون

قانون مدنی در ماده  880به طور مطلق ،قتل عمد را مانع ارث دانسته و بر اين مبنا،
هر شخصی كه با قصد مجرمانه و به هدف رسيدن به نتيجه عمل خالف قانون
خويش كه همان قتل مجنی عليه می باشد اقدام نمايد از ارث وي محروم گرديده با
اين حال مقنن به قتل مورث از طرف افراد مجنون يا عاقل يا كودكان يا اشخاص
بزرگسال اشاره اي نكرده است حال سوالی كه مطرح می شوداينكه با توجه به عدم
تفضيل قانون مدنی بين اشخاص فوق الذكر  ،آيا ارتكاب قتل از طرف اشخاص
ديوانه و صغير ،مانع از ارث خواهد بود يا خير؟ در پاسخ به اين سوال ،برخی قتل
ارتكابی توسط صغير و مجنون را به علت غير عمد بودن و فقدان قصد ،در حكم قتل
خطايی دانسته و به همين سبب  ،اعتقادي به محروميت ايشان از ارث ندارند ،در
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حالی كه صغير مميز را از جهت دارا بودن قصد و داشتن قوه تمييز در صورت
ارتكاب قتل مورث  ،ممنوع از ارث قلمداد كرده اند .به نظر می رسد با توجه به ماده
221

()3

و تبصره يك ماده 295

()4

قانون مجازات اسالمی و با توجه به سابقه قبلی

موضوع ،بايد بر آن بود كه از نظر قانون گذار ايران ،اشخاص مجنون و صغير،داراي
عمد بوده و در مواد قانونی فوق الذكر نيز بحث از قتلی می باشد كه آنها عمداً
مرتكب می شوند ،زيرا حكم قتل شبه عمد و خطاي محض از سوي آنان يا هر كس
ديگر ،قبالً از نظر قانونگذار مشخص شده است .با اين حال مقنن در تبصره ماده اخير
الذكر جنايتهاي عمدي كودك و ديوانه رادر حكم خطاي محض می داند ،بنابراين
صغير و مجنون در هر حال از ما ترك مقتول به جز ديه ارث می برند و محروم از
ارث او نخواهند بود.

(به نقل قول طاهرزاده دادياردادگستري از نجفی1398،ق)39/40،

-4قتل جنين (سقط جنين)

طبق ماده  957قانون مدنی  ،حمل در صورتی كه زنده متولد شود ،از حقوق مدنی
متمتع می گردد ،بنابراين در صورتی كه حمل بعد از فوت مورث خود زنده به دنيا
بيايد ،از او ارث خواهد برد با توجه به اين امر،سوال قابل طرح اين است كه هرگاه
وارثی به طمع تحصيل سهم االرث بيشتر ،عمداً عملی انجام دهد كه باعث سقط
جنين شود ،آيا از ارث جنين سقط شده محروم خواهد شد يا خير؟ فرض كنيد اگر
شخصی كه مادرش داراي حملی از پدر متوفاي اوست ،براي جلوگيري از به وجود
آمدن وارثی ديگر و افزايش سهم االرث خود با انجام دادن عملی ،موجبات سقط
جنين را فراهم آورد .آيا در چنين موردي می توان گفت كه اين شخص از ارث جنين
سقط شده محروم خواهد بود؟

3

 .هرگاه ديوانه يا نابالغی عمداً كسی را بكشد ،خطا محسوب شده و قصاص نمی شود ،بلكه بايد عاقلۀ آنها ديه قتل را

به ورثۀ مقتول بدهند»
4

« جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديواننه و نابالغ به منزلۀ خطاي محض است»
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با توجه به ماده  875قانون مدنی كه می گويد « :شرط وراثت ،زنده بودن در حين
فوت مورث است و اگر حملی باشد ،در صورتی ارث می برد كه نطفۀ او حين
الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد» براي چنين
حملی می توان دو حالت زير را در نظر گرفت:
طفل بر اثر اعمال مزبور ساقط شده و مرده متولد گردد.
حمل پس از سقط شدن زنده بماند و بعداً بر اثر اعمالی كه منجر به سقط جنين شده
است فوت نمايد.
در حالت نخست با توجه به ماده  875قانون مدنی بايد گفت :چنين حملی شرط
وراثت را كه همان زنده متولد شدن است دارا نيست ،بنابراين حمل ساقط شده پس
از مرگ ،از خود تركه اي به جا نمی گذارد تا مورث به شمار آيد در نتيجه وارثی
نخواهد داشت تا بحث ممنوع از ارث بودن او مطرح شود .حال ،اين سوالی كه
ممكن است مطرح شود اينكه اگر سقط جنين به منظور از ميان برداشتن حاجب از
كل يا بعض ارث واقع شود ،آيا در چنين فرضی ،قتل حاجب از تمام يا بعض ارث،
در حجب قاتل تاثير می گذارد و حجب او را رفع می نمايد يا اينكه قتل حاجب مانع
ارث بردن قاتل از متوفی می گردد؟

5

با دقت در ماده  880قانون مدنی كه می فرمايد آن كسی كه مورث خود را عمداً
بكشد ،از ارث او ممنوع می شود به نظر می رسد منظور از قتلی كه از جمله موانع
ارث شمرده شده است قتلی است كه پيش از آن به طور مستقيم از مقتول به قاتل
ارث برسد و در واقع ،ممنوعيت قاتل از ارث در رابطه بين وارث و مورث قابل
تصور است .همچنين قانون ،قاتل كسی را كه به وسيله قتل او از تركه ديگري
برخوردار می شود ،از ارث محروم ننموده است از اين رو ،در صورتی كه جنين به
عنوان حاجب به قتل برسد تا قاتل از پدر مقتول ارث ببرد ،نمی توان قائل به
5

 -منظور ارث بردن از اموال مقتول نيست ،چرا كه بدون شك از آن ممنوع است ،بلكه منظور ارث بردن از اموال

مورث حاجب ( مقتول) است كه پيش از قتل از آن محجوب بوده است .
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ممنوعيت ارث قاتل از پدر مقتول شد زيرا ماده اي قانونی براي اين امر موجود
نيست و ممنوعيت قاتل از ارث استثنا بر قاعدۀ توارث است و در اين موردمی
بايست مرّ قانون اجرا شود و نمی توان از نظر وحدت مالك حكم ،ماده  880قانون
مدنی را در مورد قتل حاجب جاري نمود
در حالت دوم كه شخص به قصد از بين بردن جنين ،عمداً به اعمالی مبادرت می
نمايد كه حمل ساقط می شود و پس از تولد و اندكی زنده ماندن بر اثر اعمال مزبور
فوت می نمايد ،بايد گفت :در چنين فرضی ،شخص مزبور قاتل عمدي است و به
موجب ماده  880قانون مدنی ممنوع از ارث خواهد بود؛ زيرا در اين مورد با توجه به
اينكه حمل زنده متولد می شود ،از حقوق مدنی از جمله حق تملك اموال برخوردار
می گردد .از طرف ديگر ،چون حمل ،پس از زنده متولد شدن فوت كرده ،ارث به
علت موت حقيقت می يابد بنابراين تركه او بايد به ورثه اش برسد منتهی در مورد
بحث ،چون وارث مزبور سبب سقط و در نتيجه مرتكب قتل جنين شده است ،بايد
طبق مفاد مواد  880و  881قانون مدنی از ارث ممنوع گردد

(دكتر امامی ،1340،ص203ودكتر

بندرچی )1372،

-5قتل در فراش

در حقوق اسالم ،از جمله مواردي كه شخص قاتل به رغم ارتكاب قتل عمدي از
مجازات معاف است ،قتلی است كه در ماده  630تعزيرات سال 1375به آن اشاره
شده است  .در اين ماده آمده است «.هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد
اجنبی مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد،می توانددرهمان حال ،آنان را به
قتل برساند و در صورتی كه زن مكره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند .
حكم ضرب و جرح در اين مورد نياز مانند قتل است6.

6

 .نظريه شماره  78 4/26 -7 /302و  81/10/2 -7/7005اداره حقوقی قوه قضائيه  « :ماده  630ق .م اسالمی ناظر به

زوجه اي است كه مطلقه نشده باشد و تعميم ان به نح وي است كه شامل رجعيه هم بشود ،تفسير موسع قانون است كه
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حال مساله اي كه مطرح می گردد اينكه از نظر حقوقی ،در قانون مدنی ما تعريفی از
كلمۀ « دفاع» ارائه نشده است و از آنجا كه در ماده  61قانون مجازات اسالمی مفهوم
دفاع به موضوع دفاع از نفس و ...يا ديگران منصرف شده است و در حقيقت دفاع در
ماده  881قانون مدنی را بايد شامل دفاع مندرج در ماده  630قانون تعزيرات بدانيم و
با توجه به اينكه در مورد ماده  630قانون تعزيرات  1375ش .اكراه و عنفی وجود
ندارد ،آيا می توان قاتل( مورد ماده  )630را از ارث محروم كرد؟
بعضی از شارحان قانون مدنی معتقدند اوالً صرف معافيت از مجازات امري استثنايی
و محدود به دايره شمول خود است ،بلكه وجود ماده  881قانون مدنی خود مويد اين
ادعاست و اگر صرف معافيت از مجازات مدنی در مورد بحث  ،دال بر عدم
ممنوعيت از ارث بود ،ديگر لزومی نداشت كه قانون مدنی مجدداً به آن تصريح كند.
ثانياً قتل مزبور از مصاديق دفاع مشروع مندرج در ماده  61قانون مجازات اسالمی
نيست؛ زيرا در مورد دفاع از نفس ،قيد اكراه و عنف وجود دارد و معموالً در مورد
قتل موضوع ماده  630قانون تعزيرات  1375ش .كسی كه معترض ناموس ديگري
می شود ،موضوع اكراه و عنف پيش نمی آيد ولذا دليلی بر منع محروميت از ارث
قاتل وجود

ندارد( عميد،ارث ،ص 138-137وامامی ،ارث،ص)203

اما در پاسخ به چنين استداللی همگام با بزرگان ديگر حقوقی بايد گفت :درست
است كه در مورد وجودرابطه اجنبی با زن كه با رضايت و مطاوعت از طرف زن
انجام گرفته اصوالً موضوع اكراه و عنف پيش نمی آيد ،ولی با دقت در ماده 61قانون
مجازات اسالمی می توان گفت كه مسئله دفاع از عرض يا ناموس ،از جمله مواردي
است كه قانون گذار مدافع آن را معاف از مجازات دانسته است و در فرض مذكور
نيز اگر چه رابطه مرد اجنبی با زن ديگري بدون وجود عنف و اجبار حاصل شده
است ،هدف وجود چنين عملی از طرف مرد بيگانه ،تجاوز به ناموس يا عرض زوج
در جزئيات مجاز نيست ،بنابراين قتل زن مطلقه در عده رجعيه توسط شوهر سابق از لحاظ جواز قتل نيامده و بين فقها
هم اختالف نظر وجود دارد»
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به شمار می آيد از اين رو ،وي درصدد دفاع از ناموس بر می آيد و دفاع وي مشروع
قلمداد می گردد؛ بنابراين ،بايد قاتل را عالوه بر مجازات كيفري از مجازات
مدنی(ممنوعيت از ارث) نيز معاف دانست (.بندرچی،1372،ص)94هرچند اين نكته را نيزبه
نظر بايد افزود ماده  630قانون مجازات اسالمی می تواند يكی از مصاديق « موارد
ممتاز دفاع مشروع »7به شمار می آيد كه قانون گذار ،شرط ضرورت و تناسب را در
آن مفروض دانسته و اماره قانونی و غير قابل ردّي را به نفع شوهر ايجاد كرده است.
الزم به ذكر است قانون گذار مصر نيز در مواد  227و  251قانون عقوبات چنين قتلی
را مانع ارث نمی داند و به آن تصريح كرده است
-6نتيجه گيری

ارث از طرق قهري انتقال اموال است ولی گاهی اسبابی كه در قانون به عنوان موانع
ارث شناخته شده جلو اين طريق انتقال اموال را می گيرند.هريك از فقها به زعم
خويش بر اساس مستنداتی تعداد موانع ارث را متفاوت ذكرنموده اند چنانكه گاهی
تا بيست مانع نيز ذكر شده است.مقنن ايرانی در مواد 880و881قانون مدنی تعداد
موانع ارث را چهار مانع قتل ،كفر ،والدت از زنا ولعان می داند اما با بررسی دقيق
موانع ارث محرز می گردد صرفا قتل وكفر حائز شرايط مانع شدن از ارث را دارند
وساير موارد در ظاهر مانع ارث بوده ولی حقيقتا مانع ارث نيستند.دراينكه قتل عمد
در تمامی مكاتب ومذاهب مانع ارث محسوب می گرددشكی نيست.اما نكته مهم آن
است كه اصوال نه تنها هر نوع قتلی مانع ارث محسوب نمی گردد بلكه بر حسب
عقل ومنطق قتل عمدي مانع ارث است كه ظالمانه ونامشروع باشد لذا قتل در مقام
اجراي حق يا دفاع يا در حكم حق هيچ گاه نمی تواند مانع ارث محسوب گردد.شايد
تصور گردد هر نوع قتل عمدي می تواند مانع ارث محسوب گردد اما اينچنين نيست
7

 .حقوقدانان ايران به تاسی از قانون گذار فرانسوي در كتابهاي خود به تشريح موارد ممتاز دفاع مشروع پرداخته اند(

وطن خواهان اصفهانی.)48 :1378 ،
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چنانكه به صراحت قانون قتل صغير يا مجنون نمی تواند مانع ارث محسوب گردد.
يا قتل مستند ماده  630قانون مدنی به اجماع فقها وحقوقدانان از موارد قتل در مقام
دفاع ممتاز بوده وهرچند عمدي است نبايستی به عنوان قتل مانع ارث محسوب
گردديا در سقط جنين اگر مادر به منظور كسب ارث بيشتر اقدام به به سقط جنين
نمايد وطفل بعد از تولد متوفی گردد نمی توان اين نوع قتل را قتل مانع ارث دانست
چرا كه يكی از شرايط قتل مانع ارث قتل مورث به طور مستقيم است .علی هذا موانع
ارث به قتل ختم نمی شود
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