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  ؛معلولينشده به   خودكشي مساعدت
  حق انتخاب مرگ در حقوق كيفري پيرامون چالشي

  1پيروز سماواتي امير
  

  چكيده
دانان،  برانگيز بين حقوق بحثي مشاجره 1شده به معلولين خودكشي مساعدت

هاي حمايت از معلولين در جوامع مختلف و حتي خود معلولين به  شناسان، جنبش جرم
مدار حق  مركز ثقل اين مشاجرات دائر. باشد مي 2پذير يت آسيبعنوان بخشي از جمع

آيا معلولين خود چنين حقي را انتخاب و اعمال . براي معلولين است 3انتخاب مرگ
توان  يعني در آن مي -كنند و اين يك حق به معناي واقعي كلمه براي آنان است مي

كه تبعيضات نارواي  ا آني -تجلي اراده آزاد و اختيار شخص معلول را مشاهده نمود
تابد، راه گريزي جز انتخاب مرگ را براي وي  ها را برنمي كه معلول ديگر آن 4اجتماعي
شده، انتخاب آن مبتني  گذارد؟ آيا حتي در فرض پذيرش خودكشي مساعدت باقي نمي

ثر از فشارهاي أو خود مت هبر رضايت واقعي معلول است يا اين رضايت معيوب بود
باشد؟ به بيان ديگر  پذير مي هاي قانوني الزم از اين طيف آسيب عدم حمايتاجتماعي و 

هاي حقوق براي معلولين در جامعه و عدم رعايت آنها نيست كه وي را  آيا فقدان حداقل
  دهد؟ شده سوق مي به سمت انتخاب خودكشي مساعدت

ها  توم آنتوان معلولين را محكوم به زندگي در شرايطي نمود كه سرنوشت مح آيا مي
چيزي جز تحمل درد و رنج يك بيماري كشنده و العالج و در نهايت مرگ نيست؟ به 

خودكشي «رسد وقت آن رسيده است تا از رهگذر قانونمند ساختن  نظر مي
مند نمود و با مقرر نمودن شرايط و   اين واقعيت را از نظر قانوني ضابطه 5»شده مساعدت

 ـ هر چند در شرايط استثنايي-شده را  شي مساعدتتضمينات قانوني حق توسل به خودك
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نظر حقوقي به رسميت شناخت و بدين سان به موازات شناسايي اين حق، با  از نقطه
هاي  بيني تدابير حمايتي به ويژه در راستاي تعديل و حذف فشارها و محدوديت پيش

نتخاب اجتماعي وارد بر معلولين حق انتخاب يك زندگي با عزت را جايگزين حق ا
ست تا در اين نوشتار تا حد امكان به تحليل مسائل ا نگارنده بر آن. مرگ داوطلبانه نمود
شده وجود  هايي را كه فراروي قانونمند ساختن خودكشي مساعدت فوق پرداخته و چالش

  .مورد بررسي قرار دهد ،خواهد داشت
  

  واژگان كليدي
انتخاب مرگ،  پذيري مضاعف، حق شده پزشكي، آسيب خودكشي مساعدت

  .كرامت انساني
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  حق انتخاب پيرامون چالشي ؛معلولينشده به   خودكشي مساعدت
  مرگ در حقوق كيفري

شده از حيث مفهوم شناختي ناظر به خاتمه دادن به زندگي  خودكشي مساعدت
اي كه  به گونه است،از رهگذر انتخاب ارادي دريافت مساعدت از سوي پزشك 

در . رهايي يابد 6از درد و رنج ناشي از يك بيماري العالج و كشندهفرد معلول 
شده به نوعي حق انتخاب مرگ براي معلولين به  واقع در مفهوم خودكشي مساعدت

. نهفته است ،اند اي مبتال شده پذير جامعه كه به بيماري كشنده عنوان قشر آسيب
ف در معرض ترديد چه به رسميت شناختن چنين حقي را براي اين طي ليكن آن
مل قرار گيرد؛ اول از أشناختي بايد مورد ت دهد از دو منظر حقوقي و جامعه قرار مي

رويكرد حقوقي حق داشتن زندگي با عزت به عنوان يكي از حقوق اساسي معلولين 
مورد شناسايي قرار گرفته است و لذا در تعارض با حق انتخاب مرگ قرار 

شده حول محور چالش بين اين  دكشي مساعدتبدين سان صحبت از خو. گيرد مي
كه اصوالً مادامي كه احتمال بهبود شخص معلول و تضمين حق  دو حق است و اين

توان مجوز قانوني خودكشي  حيات وي از طريق استلزامات قانوني ميسر است نمي
شده از مفهوم  مفهوم خودكشي مساعدت .شده را به معلولين اعطا نمود مساعدت
خود  7،شده پزشكي تمايز است بدين شرح كه در خودكشي مساعدتاتانازي م

طور ارادي با تجويز داروهاي مرگبار از سوي ه ب ،مبتال به بيماري كشنده معلولِ
پزشك به منظور خاتمه دادن به زندگي وي، مبادرت به استعمال چنين دارويي 

شكي متوسل شده ساً به اقدامات پزأحال آنكه در اتانازي، خود پزشك ر. نمايد مي
هاي  از اين روست كه جنبش .بخشد و از رهگذر آن به حيات فرد معلول خاتمه مي

حمايت از معلولين نسبت به پذيرش قانونمند ساختن خودكشي مساعدت شده، 
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گيري نموده و معتقدند كه پزشكان با پيشنهاد نمودن خودكشي به فرد  موضع
كان بازگشت سالمتي به ل نسبت به اممأمانع از ت ،معلول و ارائه مساعدت به وي

  .)Hwang, 2005, p.57 ( شوند وي مي
به بيان ديگر در بادي امر، پزشك به صرف داشتن مجوز قانوني مبادرت به 

نمايد بدون آنكه خود را مقيد به حفظ و رعايت حق حيات چنين  چنين امري مي
د ساختن خودكشي بدين سان نقطه عطف استدالالت مخالفين قانونمن. فردي نمايد
ي بر حق حيات فرد معلول و نيز فقدان تضمينات قانوني در تنشده مب مساعدت

مواجهه با مواردي است كه شاهد سوءاستفاده از مجوز قانوني توسل به خودكشي 
شناختي، معلولين نيز بدون  كه از منظر جامعه اين مضافاً. باشيم مي،شده  مساعدت

. برخورداري از حق زندگي با عزت هستند هيچ گونه تبعيض ناروايي مستحق
غير قابل انكار كه بسترهاي اجتماعي مناسب به منظور  صرف وجود اين واقعيت

پذير از  براي معلولين در جامعه وجود نداشته و اين قشر آسيب 8هاي برابر حمايت
هاي نارواي اجتماعي كه بر آنان الصاق  تبعيضات اجتماعي و حتي برچسب

ساز قانوني ساختن خودكشي  تواند زمينه باشند، نمي رنج ميدر  ،گردد مي
ثير فشارهاي اجتماعي أبدين ترتيب معلولين تحت ت. شده براي آنان باشد مساعدت

دهند و بدين سان  شده رضايت مي و عدم تدابير حمايتي الزم به خودكشي مساعدت
ست كه باعث هاي پزشكي الزم براي آنان ا فقدان دسترسي به امكانات و مراقبت

طور ه احساس كرده و لذا به اين امر ب 9گردد آنان خود را باري بر دوش جامعه مي
اين در حالي است كه موافقان قانونمند ساختن خودكشي . صوري رضايت دهند

با معلولين بيماري مواجه هستيم كه بدون ملحوظ نظر  شده برآنند كه عمالً مساعدت
نظر شخصي به سبب  اجتماعي و صرفاً از نقطه ها و تبعيضات قرار دادن محدوديت
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متحمل شدن درد و رنج مداوم يك بيماري العالج، خود درخواست اعطاي مجوز 
توان جبراً  آنان معتقدند نمي. شده هستند قانوني براي توسل به خودكشي مساعدت

كسي را محكوم به ادامه حيات در چنين وضع اسفباري نمود و اساساً در زندگي با 
بيماري العالج و كشنده صحبت از برخورداري از حق يك زندگي با عزت  يك

م با تحقير و درد أمنتفي است و لذا آنان يك مرگ با عزت را بر يك زندگي تو
  .دهند و رنج ترجيح مي

ست كه با بررسي موضع موافقان و مخالفان، يا ا بنابراين رسالت حقوق جزا آن
از چنين  11زدايي شده را برگزيند يا با جرم موارد خودكشي مساعدت 10انگاري جرم

مواردي البته به موازات تدارك تمهيدات و تضمينات الزم جهت جلوگيري از 
هاي احتمالي از اعطاي مجوز قانوني در اين خصوص راه گريزي قانوني  سوءاستفاده

را با شرايطي خاص و استثنايي براي معلوليني كه به واقع مستحق دريافت چنين 
  .فراهم نمايد ،هستند مجوزي

  
  خودكشي مساعدت شده پيشينه :اول بخش

شده را هر چند بدون آنكه در گذشته آن را از اتانازي  خاستگاه خودكشي مساعدت
توان در يونان  مي ،تفكيك نمايند ـگونه كه در مقدمه اختصاراً اشاره نموديم  آن ـ

بلكه براساس  .پرداختند آن مي البته نه از اين نظر كه يونانيان بيش از همه به. يافت
عقايد فلسفي آنان اولين كساني بودند كه چنين موردي را تحت عنوان قتل از 

سقراط، افالطون و رواقيون، قتل از روي ترحم را . كردند روي ترحم توجيه مي
سيس قابل توجيه أدانستند حتي ارسطو در كتاب جمهوريت آن را يك ت اخالقي مي

خاتمه دادن به حيات  15سيسروپليني 14سنكا، 13اپيكتتوس، 12فيثاغورث،. داند مي
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در فلسفه دوران . پنداشتند بيماران و افراد معلول و سالمند را امري ستايش شده مي
ارزش  ثير كاري بيأخصوص ديويد هيوم معتقد بود كه زندگي بدون ته جديد نيز ب

رز تفكر زماني پا اين ط. بايد حذف شوند» ها ارزش بي«است و لذا در جامعه بشري 
بلكه  هد،د ميگذارد كه نه تنها انگيزه ترحم را ملحوظ نظر قرار  به دنياي جديد مي

شده به عناوين ديگري مانند دفاع از كيفيت زندگي يا  براي خودكشي مساعدت
  .)10ـ9، صص1385غمامي، ( دفاع از شرافت زندگي نيز تمسك جسته است

براي حذف كردن افراي كه قادر نبودند به  در ميان روميان و يونانيان قوانيني
: نويسد ارسطو در كتاب سياست مي. تصويب شده بود ،برتري جامعه كمك كنند

و بقراط در » بايد قانوني باشد كه هيچ فرد ناقصي حق ادامه حيات نداشته باشد«
اين مورد نوزادي كه ارزش بزرگ كردن را داشته باشد را قابل ادامه حيات دانسته 

اين عقايد در زماني رواج داشت كه در تعاليم مذاهب آسيايي مانند زرتشت . است
ماندگان ذهني  در ايران و مذهب كنفسيوس در چين سفارش شده بود كه با عقب

  .)104- 103، صص1381كمالي، ( رفتاري انساني شود
در اياالت متحده » خودكشي مساعدت شده«اصطالح  1996اولين بار در سال 

به قتل  16ي كه در آن فردي به نام دكتر كوركيانيها در پرونده. ح شدآمريكا مطر
خودكشي «ها در آن زمان اين خبر را با درج عبارت  عمد متهم شد و همه روزنامه

كردند كه  عموم مردم تصور مي .در صدر اخبار خود منتشر كردند» مساعدت شده
اما اين تنها يك جنبه ؛كاري اشتباه است  ،ها به هر دليلي كه باشد كشتن انسان

قضيه بود و از سوي ديگر همه پزشكان بر آن بودند كه وي كار مقدسي را انجام 
توان انكار نمود كه تعداد زيادي از  داده است و به هر حال اين واقعيت را نمي

براي استمداد از وي و  ،اي بودند كه مبتال به بيماري العالج و كشنده،معلولين 
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دكتر كوركيان با به اصطالح . رفتند بار خود نزد او مي كتنجات از زندگي فال
  .براي سي و نه نفر از بيمارانش چنين مساعدتي را انجام داده بود 17ماشين مرگش

هاي مذهبي  خاطر نشان ساخت كه گروه 18سردبير مجله پزشكي نيوانگلند
كار و اعضاي انجمن پزشكي كه معتقدند زندگي خود را وقف نجات  محافظه

شده به طور  عليه خودكشي مساعدت ،اند گي ديگران و ادامه بقاي آنان كردهزند
هاي حمايت از معلوالن نيز موضع  همچنين جنبش. اند گيري كرده جدي موضع

كردند موافقت با خودكشي  زيرا فكر مي ند،له داشتأمخالفي نسبت به اين مس
  .كشتن ناتوانان استييد جامعه مبتني برأشده اولين گام براي تشكيل و ت مساعدت

 ،نگرند له نميأيك كه از منظر مذهبي و اعتقادي به مسيبا اين حال افراد ال
شود و تنها بيماري  معتقدند كه مرگ باعث آسايش فرد از درد غير قابل تحمل مي

حق دارد تصميم بگيرد كه  ،شود كه اين درد و رنج جسمي و روحي را متحمل مي
  ؟تحمل كند يا خيررا  خواهد آن آيا باز هم مي

ترين استداللي  سازد كه هرچند در گذشته رايج خاطر نشان مي 19روزن كوهن 
ه اين بود كه پذيرش آن ب ،شد شده پزشكي مطرح مي كه عليه خودكشي مساعدت

ناپذيري منجر به از بين رفتن تدريجي احترامي كه براي زندگي قائليم  طور اجتناب
ود را جلوگيري از تحمل درد و رنج رو به شود و چنانچه پزشكان وظيفه خ مي

ديگر به وظيفه واقعي ،وخامت معلولين از رهگذر سلب حيات آنان قلمداد كنند 
  ).Burgdorf Jr, 2005, p.76( اند خود عمل نكرده

ن حال امروزه نه فقط در مورد معلولين و بيماران مبتال به بيماري العالج، يبا ا
به دردهاي مزمن رو به وخامت نيز خودكشي بلكه در مورد ناتوانان مبتال 

حتي وي اضافه . تواند داراي مجوز قانوني باشد شده تحت شرايط خاص مي مساعدت
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نمايد كه بسياري از مردم نيز معتقدند چنانچه اجازه دهيم معلول مبتال به يك  مي
سير  ،ناتواني رو به وخامت كه از يك بيماري العالج و كشنده نيز در رنج است

بار خالص  بيعي بيماري خود را بپيمايد و نتواند خود را از اين وضعيت فالكتط
افراد مبتال به . ايم رحمي و شقاوت مرتكب شده كاري عبث و همراه با بي ،كند

هاي كشنده، حتي اگر اجازه يابند تا به حيات خود  هاي شديد و بيماري معلوليت
توان نام يك زندگي  ت كه نميكيفيت زندگيشان به حدي پايين اس،ادامه دهند 
  .عزت را بر آن نهاد مستقل و با

  
  شده خودكشي مساعدت انواع :دوم بخش
يد اين ؤخود م ،شده ارائه شده بندي رايج كه از موارد خودكشي مساعدت  گونه

شده پزشكي در طبقه مجزايي نسبت به موارد  مطلب است كه خودكشي مساعدت
؛ اول، اتانازي شود شامل ميگونه متفاوت را  چهارعمدتاً  و گيرد اتانازي قرار مي

عدم حمايت از شخص كه در واقع به نوعي در ترك  :كه عبارت است از 20منفعل
كند و حاكي از خارج نمودن وسايل و ابزارهاي حمايت از  نمود پيدا مي ،فعل

 حيات از دسترس بيمار بوده به نوعي كه منتهي به تسريع در مرگ فرد شود
در اين شكل از خودكشي مساعدت شده، خود بيمار در  .)72، ص1381كرمي، (

شده  اي نداشته و حتي به اخذ رضايت وي نيز توجهي نمي سا مداخلهأمرگ خود ر
گونه از خودكشي مساعده شده در عدم  در واقع جنبه سلبي و انفعالي اين ،است

موجبات  طوري كه اين ترك فعله ب ؛باشد مراقبت پزشكي ضروري از بيمار مي
مستقيم به حيات بيمار خاتمه  صورت غيره تسهيل مرگ بيمار را فراهم نموده و ب

  .بخشد مي



  1387، شماره چهارم، بهار دومسال                فصلنامه حقوق پزشكي/   35 

روز
ي پي

اوات
سم

ير 
ام

 

طور مستقيم از طريق  هو ب ساًأبدين معني كه پزشك ر 21:دوم، اتانازي فعال
انجام فعل، موجبات مرگ بيمار را فراهم آورد و البته مداخله مستقيم پزشك در 

متعاقب درخواست خود بيمار و جلب  ،ودش عملي كه باعث مرگ بيمار مي
هاي تنفس مصنوعي توسط پزشك بنا  براي مثال قطع دستگاه. باشد رضايت وي مي

  .)183ـ182، صص1379حجتي،(شود مي محسوب فعال اتانازي از اي شيوه بيمار تقاضاي به
شده به  اين گونه از خودكشي مساعدت 22:شده پزشكي سوم، خودكشي مساعدت

دهد كه پزشك اطالعات الزم يا وسايل ضروري جهت خودكشي  هنگامي رخ مي
ساً بدون تحمل أفرد را براي وي فراهم نمايد تا از طريق آن بيمار بتواند خود ر

در سلب حيات  در واقع پزشك مستقيماً. درد و رنج به زندگي خويش خاتمه دهد
ل با فشار دادن دهي به بيمار كه براي مثا نمايد بلكه با آموزش بيمار مداخله نمي

تواند به حيات خود پايان دهد و از طريق قرار دادن  كدام دكمه دستگاه تنفسي مي
تواند با توسل به وسايل و  كه چگونه مي اطالعات الزم در اختيار بيمار براي آن

اقدامات پزشكي، خود مبادرت به خودكشي كرده و از درد و رنج غير قابل تحمل 
ساً عمل منجر به مرگ را انجام أعدت نموده و بيمار ررهايي يابد به بيمار مسا

شده پزشكي اوالً، حضور و مساعدت  در خودكشي مساعدت :دهد؛ به بيان ديگر مي
عنوان نمايد بايد بتوان  كسي كه به بيمار كمك ميبر لذا  ؛پزشك موضوعيت دارد

ه ب ثانياً، ضرورت مساعدت پزشك به بيمار احراز گردد ؛اطالق نمود پزشك را
طوري كه بدون آن بيماري كه فاقد اطالعات پزشكي الزم است و لذا دسترسي و 
استفاده از وسايل پزشكي به منظور خودكشي براي وي ميسر نيست، نتواند به 

ثالثاً، بيمار پس از دريافت اطالعات پزشكي الزم و  ،حيات خود خاتمه بخشد
اين عمل  طع حيات خود شخصاًيادگيري نحوه استفاده از وسيله پزشكي به منظور ق
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شده پزشكي منوط به اخذ رضايت از بيمار  رابعاً، خودكشي مساعدت. را انجام دهد
است و اينكه صريحاً رضايت بيمار از درخواست و تقاضاي وي مبني بر انجام 

  .)103ـ102، صص1373زاده منش،  وهاب( چنين امري قابل احراز باشد
كه عبارت است از كشتن فرد بر خالف  23چهارم، اتانازي غير داوطلبانه؛

  .آيد شمار ميه خواست و تمايل وي كه اين نوعي قتل عمد ب
خودكشي مساعده شده پزشكي از ساير انواع اتانازي در اين است  هوجه مميز

نمايد و بدين سان چنانچه  كه در آن خود بيمار در سلب حيات خود مباشرت مي
اي كه در آن اين  حسب نوع نظام حقوقيشده به  اين نوع از خودكشي مساعدت

عمل پزشك نيز كه در خودكشي ،فاقد توصيف مجرمانه باشد  ،عمل رخ داده است
هاي حقوقي  در نظام بيمار مساعدت نموده به تبع نظام استعاره مجرميت كه غالباً

عمل چنين بيماري در قالب  :چرا كه ؛فاقد وصف مجرمانه خواهد بود ،پذيرفته شده
فلذا حتي اگر پزشك بدون رعايت  ،در خودكشي غير مجرمانه تلقي شده مباشرت

مبادرت به  ،شده پزشكي احصا نموديم شرايطي كه براي تحقق خودكشي مساعدت
  .تواند خود را از چنگال عدالت كيفري برهاند باز هم مي ،كمك به بيمار نمايد

  
  شده پزشكي گستره معلوليت در خودكشي مساعدت :سوم بخش
شده پزشكي نسبت به همه انواع  صوص حيطه شمول خودكشي مساعدتدر خ

معلوليت اعم از جسمي و ذهني، بايد خاطر نشان ساخت كه در برخي موارد 
به زعم  ،هاي ذهني شديد بودند ماندگي اي كه مبتال به عقب معلولين ذهني

ت كنند كه فاقد كيفي معنايي را سپري مي هايشان از يك سو زندگي بي خانواده
طوري كه سخن از يك زندگي مستقل و با عزت در مورد آنان با ه ب،مناسب بوده 
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هاي درمان و مراقبت از اين  ترديد جدي مواجه است و از سوي ديگر هزينه
معلوالن گاهي تا حدي باالست كه سرپرستان اين معلولين درخواست توسل به 

  .نمايند شده را مي خودكشي مساعدت
شده پزشكي در اين مطلب  ر در خودكشي مساعدتز اهميت ديگينكته حا

نهفته است كه برحسب نوع معلوليت اعم از جسماني يا رواني ممكن است حكم 
توان  ماندگي ذهني نيز مي براي نمونه آيا در معلولين مبتال به عقب. قضيه تغيير يابد

را مورد پذيرش قرار داد؟ پزشكي كه به يك » خودكشي مساعدت شده«سيس أت
كند تا به حيات  ول ذهني كه از بيماري العالج خود در رنج بوده مساعدت ميمعل

فيزيكي خود پايان بخشد آيا مساعدت در خودكشي كرده يا برخالف معلول  صرفاًًًًًً
گيرد و لذا از باب تسبيب  جسمي اين مورد در حيطه سبب اقوي از مباشر قرار مي

وليت كيفري دانست؟ در واقع ؤستوان پزشك را واجد م در قتل معلول ذهني مي
گردد كه آيا حيطه  بندي به حسب نوع معلوليت اين ثمره عملي مترتب مي در طبقه

توان به همه انواع  شده پزشكي را مي شمول اين گونه از خودكشي مساعدت
تسري داد؟ لذا در اين گونه خاص   هاي العالج و كشنده معلولين مبتال به بيماري

  .مل جدي قرار گيردأبايد مورد ت يمند مندي و ضابطهنانوگستره آن از حيث ق
در واقع معلول ذهني زندگيش به قدري به افراد ديگر وابسته است كه ديگر 

اش كه به نوعي  كند بيماري به نحوي كه احساس مي ،تمايلي به زنده بودن نداشته
و  پذيري وي را مضاعف ساخته باعث از بين رفتن استقاللش شده وضعيت آسيب

 1999پژوهشي كه در سال . و با عزت نفس زندگي كند ديگر قادر نيست مستقالً
هاي متعدد و براساس داليل و شواهد پزشكي در بريتانيا انجام شد  طي مصاحبه

شده پزشكي  از بيماراني كه مبادرت به خودكشي مساعدت% 93نشان داد كه حدود 
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يت ذهني رو به وخامت در رنج هنگام اقدام به اين عمل از يك معلول،اند نموده
  ).Batavia, 2001, p.63 ( اند بوده
يد اين مطلب است كه نفس ابتال به يك ؤنتايج حاصله از اين پژوهش م 

آورد و لذا  هاي شديد را فراهم مي بيماري العالج و كشنده موجبات افسردگي
تواند اي ن همواره اين امر محتمل است كه معلول ذهني مبتال به چنين بيماري

مظاهري ( شده پزشكي ابراز نمايد رضايت واقعي خود را به خودكشي مساعدت
يكي از است گونه كه اشاره گرديده  وانگهي همان .)73ـ72، صص1386تهراني، 

درخواست بيمار و اعالم  ،توسل به اين نوع از خودكشيامكان شرايط الزم جهت 
رسد رضايت معلول ذهني  يحال آنكه در اين مورد به نظر م باشد ميرضايت وي 

توان آن را مستند مبادرت به خودكشي  فاقد اثر حقوقي است و بنابراين نمي
در بسياري از موارد دليل درخواست معلوالن ذهني . شده پزشكي قرار داد مساعدت

رابينسون، ( گردد هاي العالج به سبك زندگي روزمره آنان بازمي مبتال به بيماري
  .)41ـ40، صص1370رابينسون، 

بدين توضيح كه معلول ذهني به درستي قادر به برقراري تعامل صحيح و 
رغم تالش در انجام كارهاي روزمره  يبخش با سايرين نبوده و حتي عل رضايت

گيرد  با ناكامي مواجه گرديده و حتي آماج تحقيرهاي ديگران قرار مي اًتخود عمد
خود درخواست خودكشي  يابد كه از پزشك و بنابراين بدين سمت گرايش مي

عدم توفيق معلولين ذهني حتي در انجام . شده كرده و به آن رضايت دهد مساعدت
ترين كارهاي شخصي خود، وابستگي شديد به ديگران و درد و رنج غير  معمولي

ثر ساخته، گاه متوليان امر أآنان را مت ،قابل تحمل بيماري كه به موازات معلوليت
كه چنين فردي را با اعطاي مجوز خودكشي  كند ميقضا را نيز متقاعد 
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در پرونده بوويا، دادگاه . بار برهانند شده پزشكي از اين زندگي خفت مساعدت
 يدر يكي از آرا 24فرنيا در اياالت متحده آمريكا توسط قاضي كمپتونيعالي كال

گونه اشعار  خود در خصوص يك معلول ذهني مبتال به بيماري كشنده اين هصادر
شده پزشكي   اگر وي بخواهد با استفاده از امكان خودكشي مساعدت« :ارد كهد مي

تواند وي را سرزنش كند؟ چنين فردي  آيا كسي مي ،از بازي زندگي خارج شود
  دست به انتخابي معقول و آگاهانه زده و مرگ را به زندگي تحت شرايط سخت

  25.»صميم را اتخاذ كندحق دارد اين ت من معتقدم كه وي مطلقاً .ترجيح داده است
ي صادره در اين پرونده حتي از أشود كه قاضي كمپتون در ر مالحظه مي 

براي معلول ذهني مبتال به بيماري العالج  26»انتخاب معقول و آگاهانه«عبارت 
  .دانسته است 27استفاده كرده و عمل وي را غيرقابل سرزنش

ردي معطوف شود و بدين سان، بيش از آنكه توجه به ماهيت رضايت چنين ف
حق  ؟تواند اثر حقوقي مترتب باشد يا خير بر اعالم رضايت وي مي اينكه اساساً

اي و رها شدن از رنج غير قابل تحمل  دادن به چنين زندگي وي مبني بر خاتمه
لذا . م با معلوليت ذهني و بيماري كشنده و العالج توجه گرديده استأزندگي تو

نسبت به شرايط الزم جهت استفاده از خودكشي  گاهي مواقع با تغيير رويكرد
دهي آن به سمت فلسفه پذيرش چنين حقي براي  شده پزشكي و جهت مساعدت

معلوالن مبتال به بيماري العالج و كشنده كه همانا حق آنها مبني بر عدم ادامه 
م با رنج غير قابل تحمل، حيطه شمول أجبري زندگي فاقد كيفيت واقعي و تو

  .شده پزشكي به هر دو گونه معلوليت تعميم يافته است عدتخودكشي مسا
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شده پزشكي؛ دوران بين حق انتخاب مرگ يا  خودكشي مساعدت :چهارم بخش
  اجبار به تداوم حيات

كيد بر لزوم احترام به حق أهاي مدافع حقوق آنان با ت ن گروهي از ناتوانان و سازما
ناپذير و كشنده  هاي درمان  به بيماريدارند كه معلولين مبتال انتخاب مرگ اشعار مي

اين در حالي  .حق دارند كه خودشان در مورد زندگيشان دست به انتخاب بزنند
هاي  اي اما گاه فاقد انطباق با واقعيت است كه آنان در گذشته تحت عناوين كليشه

تلخ زندگي معلولين كه در عمل اين بيماران با آن درگير هستند از حق انتخاب 
يك  تواند بدون آنكه عمالً شدند، حال آنكه آيا حق حيات مي محروم ميمرگ 

زندگي مبتني بر شرافت، عزت و مستقل از ديگران را براي فرد به همراه داشته 
توان چنين  آيا مي باشد به معناي واقعي كلمه حق بر زندگي محسوب شود؟

رايط غير قابل در ش حتيبيماراني را به برخورداري از حق زندگي و تداوم آن 
  تحمل مجبور نمود؟

دارند كه زندگي  شده پزشكي ابراز مي موافقين استفاده از خودكشي مساعدت
 ،طول انجامده م با درد و رنج يك بيماري العالج بأمعلوليني كه قرار است تو

جاي خود فرد حق انتخاب داشته ه چيزي نيست كه ديگران نسبت به استمرار آن ب
ارزش بودن زندگي  طور ضمني بر بيه معه نيز تا حدود زيادي بحتي خود جا. باشند

هاي الزم براي هر فرد در جامعه از جمله حق  ناتوانان از حيث فقدان حداقل
در زندگي و عدم تبعيض در مناسبات اجتماعي  28هاي برابر برخورداري از فرصت

زشكي شده پ بدين ترتيب استدالالت به نفع خودكشي مساعدت. گذارند صحه مي
ارزشيابي . حول محور كيفيت زندگي اين بيماران در آينده شكل گرفته است غالباً

هايي از قبيل وجود امكانات و  لفهؤدر مورد كيفيت زندگي ناتوانان براساس م
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مندي از ساز و  هاي برابر، دسترسي به خدمات موجود در جامعه، بهره فرصت
. باشد و بازپروري دارند، مي بخشي كارهاي درماني و مراقبتي كه صبغه توان

ها  چنين نحوه برخورد افراد جامعه با معلولين تا حدود زيادي بر اين ارزشيابي هم
مثبت بوده ولي از  29وي.يآ.چه بسا معلوليني كه براي مثال مبتال به اچ. ثر استؤم

ليكن برخورد  ،نظر پزشكي، هنوز امكان تداوم زندگي براي آنان ميسر باشد
معلولين و اين گرفته از فرهنگ غالب حاكم بر جامعه منجر به طرد  تأنادرست نش

هاي اجتماعي  ترين نقش به حاشيه راندن آنها شده و معلول حتي از ايفاي كوچك
بيند كه نه  سان چنين معلولي خود را به مثابه موجودي مي بدين. گردد ميمحروم 

اندازه زيادي نيز وابسته بلكه تا  ،تنها در زندگي روزمره خود فاقد كارايي است
دهي وي را در مناسبات اجتماعي  اي است كه اساساً مشاركت كمك افراد جامعه

  .تابند برنمي
ي را ناگزير به ادامه زندگي در چنين شرايط نتوان چنين معلولي بنابراين نمي

اي نامعلوم اين  به صرف اينكه در آيندهتوان  نميهمچنين . آميزي نمود تبعيض
جود خواهد داشت كه با توجه به پيشرفت علم پزشكي، درماني براي آن احتمال و

بيماري العالج يافت شود، معلول مبتال به اين بيماري را سالهاي متمادي مجبور به 
حتي باورهاي سنتي مردم نيز بر ايجاد تمايز . م با معلوليت نمودأزندگي تو

. گذارد در جامعه صحه مي خودآگاه يا ناخودآگاه بين افراد معلول و افراد سالم
اين . باشند بسياري از افراد سالم از دچار معلوليت شدن خود در آينده در هراس مي

تر و  بيم و هراس در اين اعتقاد ريشه دارد كه زندگي فرد معلول، پست
  .تر از زندگي يك فرد سالم است ارزش كم
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ت و لذا الگوهاي سنتي به رسميت شناخته شده و حتي تعصبات نادرس
هاي العالج و كشنده وجود  هايي كه در مورد معلولين مبتال به بيماري فرض پيش
باعث حذف عزت نفس ناتوانان و شدت يافتن تنفر آنان از خود و عدم  ،دارد

شان شده و آنان را به سمت برگزيدن حق انتخاب  سازگاري با زندگي اجتماعي
ستمرار زندگي در چنين جاي اه شده پزشكي ب مرگ از رهگذر خودكشي مساعدت

اي انتظار داشته  در واقع مشكل است كه از چنين جامعه. دهد اي سوق مي جامعه
رو اعطاي مجوز  از اين. باشيم با معلولين رفتاري در خور شأن آنان داشته باشد

شده و احترام به حق انتخاب مرگ براي اين  قانوني توسل به خودكشي مساعدت
ها در جامعه مخدوش  ن و كرامت انساني آنپذير كه حتي شأ طيف آسيب

بدين ترتيب جامعه خود . تواند باشد ترين حمايت قانوني از آنان مي كم ،گردد مي
شده بوده و  كننده چنين معلوليني براي انتخاب خودكشي مساعدت محرك و تشويق

توجهي و حتي تحقير چنين افرادي احساس از خودبيگانگي نسبت به محيط  با بي
شود كه در  آمدن اين تصور مي انگيزد و منجر به پديد را در آنان برمي اطراف

شده پزشكي نه تنها يك  چنين اوضاع و احوالي تمسك به خودكشي مساعدت
  .رسد انتخاب، بلكه كاري ارجح و منطقي به نظر مي

 از سوي ديگر مخالفين به رسميت شناختن حق توسل به خودكشي مساعدت
هاي  فرض كه پيش كنند كه به صرف اين ه استدالل ميگون يافته پزشكي اين 

ارزش تلقي شدن زندگي  نادرست و الگوهاي رفتاري اشتباه در جامعه باعث بي
توان مجوز انتخاب مرگ را به آنان داده و به پزشكان  نمي ،شود چنين معلوليني مي

اري از مخالفين معتقدند حتي بسي. اجازه داد كه در خودكشي آنان مساعدت نمايند
ادامه حيات خود را مديون  ،اند معلولين كه مبتال به بيماري العالج و كشنده بوده
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هاي نوين  هايي هستند كه درعرصه پزشكي انجام شده است؛ درمان پيشرفت
بخشي، شانس ادامه حيات را براي معلولين  پزشكي و ساز و كارهاي جديد توان
. كالت آنان را مرتفع ساخته استها و مش ارتقا داده و تا حد زيادي محدوديت

هاي برابر در تعامالت اجتماعي و دسترسي به امكانات  كه فرصت معتقدندمخالفين 
و امكان شده  و خدمات موجود در جامعه براي بسياري از معلولين فراهم

 30والن سازمان هريسؤمس .ورده استهايي بيشتر را براي آنان به ارمغان آ انتخاب
گذاري شده،  حقوق معلولين بوده و در اياالت متحده آمريكا بنيانكه سازمان مدافع 
گونه تفاوتي بين معلولين و ساير افراد جامعه در هيچ كدام از ابعاد  معتقدند كه هيچ

 ناپذير بوده و صرفاً زندگي وجود ندارد و حتي معلوليني كه بيماري آنان درمان
باشند نيز از زندگي خود  ميهاي پزشكي به منظور كنترل درد آنان  تحت درمان

مخالفين حتي به اين مقدار نيز  ).Wolbring, 2006, p.73( اند ابراز رضايت كرده
دهند كه گاهي حتي تشخيص پزشكي در مورد غيرقابل  بسنده نكرده و ادامه مي

ه مخالفين ب .اشتباه بوده است ،اي كه معلول به آن مبتال شده عالج بودن بيماري
كنند كه  اتفاق افتاد اشاره مي 31ل خود به موردي كه در نيوجرسيعنوان شاهد مثا

طوري كه همه ه به مشكل تنفسي دچار شد ب 32ين لنيدر آن فردي به نام كارن كو
در پي تقاضاي .ماند  متخصصان معتقد بودند كه وي بدون دستگاه تنفسي زنده نمي

شده   انجام خودكشي مساعدتوي از دادگاه نيوجرسي مبني بر قطع دستگاه و 
ي بر اعطاي مجوز قانوني براي أپزشكي دادگاه با درخواست وي موافقت كرد و ر

اما بعد از قطع دستگاه وي به  ؛شده پزشكي صادر نمود انجام خودكشي مساعدت
لذا مخالفين معتقدند كه اين مثال است؛ حياتش براي مدت ده سال بعد ادامه داده 

ها نيز به سبب نقص  كه گاهي حتي متخصصين در بيمارستانيد اين مطلب است ؤم
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اين در حالي است كه  ،شوند معلومات پزشكي در تشخيص خود دچار اشتباه مي
يافته پزشكي ناشي از اطمينان و  رضايت فرد معلول به انجام خودكشي مساعدت

همچنين  ،اتكا به نظر پزشك مبني بر غير قابل عالج بودن بيماري فرد است
هاي  ها و حتي هزينه ها و درد و رنج الفين معتقدند هرچند وجود محدوديتمخ

ناپذير بوده و  براي كنترل درد و نه حذف بيماري اجتناب هم صرفاً درمان آن
هاي  ليكن ارائه مشاوره ؛زند زندگي پرمشقتي را براي چنين معلوليني رقم مي

فرد معلول بر  ،شود ميدرماني باعث  كيد بر جلسات روانأويژه با ته پزشكي ب
م با تحمل أهاي زندگي تو بيماري خود غلبه كند و فنون غلبه بر موانع و محدوديت

  .ناپذير را فراگيرد و تا حد امكان زندگي مستقلي داشته باشد يك بيماري درمان
در زماني كه حقوق مدني  :شده پزشكي معتقدند  مخالفين خودكشي مساعدت

اند به موجب قانون  هاي غيرقابل عالج مبتال شده بيماريآناني كه به  حتيمعلولين 
وجود چنين معلوليني را  ،جنبش حق انتخاب مرگ ،به رسميت شناخته شده
شده اين   آميز در مورد خودكشي مساعدت نكته طعنه. داند تراژدي جامعه خود مي

است كه در تفكر موافقان چنين امري مفاهيم استقالل شخصي، كرامت و عزت 
گيرد تا به چنين معلوالني اختيار و اقتدار كشتن  مورد استفاده ابزاري قرار مي نفس

طور مستقل و با عزت نفس ه كه آنها را قادر سازد تا ب نه اين ،خودشان را بدهد
الگوي تفكر موافقين منجر به پذيرش حق انتخاب مرگ براي . زندگي كنند
  .اي آنانشود تا خلق فرصتي مناسب و برابر بر معلولين مي

كه موافقان به طرز  معتقدندشده پزشكي   مخالفين خودكشي مساعدت
اما امكان اعطاي عزت نفس در  ،كنند كيد ميأت» مرگ با عزت«آوري بر  شگفت

كه به زعم مخالفين  اين مضافاً. سپارند زندگي را به معلولين به دست فراموشي مي
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م با أير اين عقيده كه زندگي تومبنا نظ زمان آن رسيده است كه عقايدي كهنه و بي
ناپذير، زندگي پست و حقيري است، از ذهن تك تك  معلوليت و بيماري درمان
هاي  فرض در واقع جامعه بايد خود را از شر اين پيش. افراد جامعه زدوده شود

پذير  هاي مبتني بر تبعيض و طرد اجتماعي اين قشر آسيب نادرست و ديدگاه
  .خالص كند
شده پزشكي   مي معلولين كه با قانوني كردن خودكشي مساعدتهاي حا جنبش
ييد جامعه أدارند كه موافقت با اين امر اولين گام براي تشكيل و ت بيان مي ،مخالفند

  .هاي العالج است مبتني بر كشتن معلولين مبتال به بيماري
  

  33شده پزشكي قانونمند ساختن خودكشي مساعدت :پنجم بخش
شده پزشكي، معلوالن  فت با قانونمند كردن خودكشي مساعدترسد مخال نظر ميه ب

سازد و حق آنان مبني  را با مرگ تدريجي و تحمل درد شديد و مزمن مواجه مي
م با أكه بتوانند خودشان در مورد زمان و نحوه خاتمه بخشيدن به زندگي تو بر اين

انتخاب بزنند  معلوليت و رنج غير قابل تحمل ناشي از يك بيماري العالج دست به
له را دوچندان أچه كه ضرورت قانونمند كردن اين مس آن .سازد را مخدوش مي

سازد اصل قدرت انتخاب و اعطاي حق اتخاذ تصميم آزادانه به چنين معلوليني  مي
. كنند هاي حامي معلولين از اين اصول حمايت مي اي كه همه گروه است به گونه

توان تجلي حق  شده پزشكي كه در آن مي دتالبته قانونمند كردن خودكشي مساع
اي مضيق و تحت شرايط كامالً استثنايي  گونهه انتخاب مرگ را مشاهده كرد بايد ب

ناپذير  هاي درمان در غير اين صورت معلولين مبتال به بيماري:زيرا  ؛عمل آيده ب
 تصور خواهند كرد كه جامعه با وجاهت قانوني بخشيدن به چنين عملي قصد دارد
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مند  در آنچه از رهگذر ضابطه :به بيان ديگر ؛خود را از شر آنان خالص كند
شده پزشكي به عنوان هدف آن  ساختن قانوني حق توسط به خودكشي مساعدت

شود كه همانا حمايت از معلوالني است كه در چنين وضعيت  دنبال مي
اتي را نقض غرض صورت گرفته و آنان چنين مقرر ،گيرند باري قرار مي فالكت
. اي در دست جامعه به منظور حذف كامل آنها از اجتماع تلقي خواهند كرد حربه

رسد در راستاي محدود ساختن موارد مجوز قانوني جهت امكان توسل به  به نظر مي
توان معيارهايي را در مقررات ملحوظ نظر قرار  شده پزشكي مي خودكشي مساعدت

حق انتخاب مرگ را به معلوالن مبتال به داد تا صرفاً پس از احراز آنها بتوان 
ها در  آن يشرايطي كه احصا. ناپذير و كشنده اعطا نمود هاي درمان بيماري

  :عبارتند از ،رسد مقررات قانوني ناظر به اين نوع از خودكشي ضروري به نظر مي
آن بنا به  34ناپذير بودن معلول بايد مبتال به نوعي از بيماري باشد كه درمان .1

لذا هرگونه ابتال به بيماري ولو  ،متخصصين پزشكي احراز شده باشدتشخيص 
اي كه بيمار از درد و رنج شديدي در عذاب باشد به هيچ وجه مجوزي  به گونه

  .شده پزشكي نخواهد بود تبراي اعطاي حق استفاده از خودكشي مساعد
مار در ش اي كه فرد معلول به آن مبتال شده از حيث پزشكي بايد نوع بيماري .2

هايي كه ناگزير منتهي به مرگ  بيماري :يعني،قرار گيرد  35هاي كشنده بيماري
بار در فرد معلول نيز ضروري  لذا احراز يك بيماري مرگ ؛فرد خواهد شد

  .طوري كه مرگ بيمار قطعي و قريب الوقوع باشده است ب
رد كه تا چه زماني ابتالي ف بيماري از حيث دوره زماني ابتالي به آن و اين .3

بندي  طبقه 36مييهاي دا در زمره بيماري،انجامد  طول ميه معلول به آن بيماري ب
لذا صرف احراز يك بيماري موقتي ولو آنكه رو به وخامت بوده و غير ؛شود
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شده  به عمل شخص مبني بر توسل به خودكشي مساعدت ،قابل تحمل باشد
  .بخشد پزشكي وجاهت قانوني نمي

طور ه شده پزشكي بايد ب ودكشي مساعدتمعلول به هنگام درخواست خ .4
درخواست  ،كه تحت اكراه يا اجباري قرار گرفته باشد داوطلبانه و بدون آن
وي نسبت به چنين امري  37اي كه رضايت ارادي گونهه ب،خود را ارائه نموده 

  .احراز نمود 38وراي هر گونه ترديد معقولو به فرض قاطع 
هاي ديگر داشته  دن در مورد گزينهبراي فكر كر 39معلول بايد فرصت كافي .5

شده پزشكي بايد به مثابه آخرين  در واقع توسل به خودكشي مساعدت. باشد
كه معلول نسبت به كليه شرايطي كه در  حاصل شودبوده و اطمينان  40حربه

از رهگذر دريافت  ،صورت عدم انتخاب مرگ در آن قرار خواهد گرفت
ه ب كرده استر كامل آگاهي پيدا طوه هاي پزشكي و روانپزشكي ب مشاوره
  .داشته باشد 41كه انتخابي آگاهانه نحوي

يك بار درخواست خود مبني بر  معلول بايد در چندين مرتبه و نه الزاماً .6
در واقع ضرورت اين شرط به . شده پزشكي را تكرار كند خودكشي مساعدت

سبب رعايت احتياط در حصول اطمينان نسبت به رضايت واقعي و نيز 
  .باشد گاهانه بودن انتخاب چنين امري ميآ

 ،از كيفيت زندگيش چنانچه بخواهد به حيات خود ادامه دهد معلول بايد الزاماً .7
آگاه شود و لذا طرح مشكالت ناشي از بيماري با يك متخصص روانشناسي 

شده پزشكي،  قبل از اتخاذ تصميم مبني بر ارائه درخواست خودكشي مساعدت
  .الزامي است
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در تشخيص امكان اعطاي مجوز قانوني در خصوص توسل به خودكشي  لزوماً .8
شده پزشكي، تعدد پزشكان متخصص در اظهار نظر كارشناسي الزم  مساعدت

ييد ألذا به صرف اظهار نظر يك پزشك ولو متخصص امكان ت. الرعايه است
  .درخواست معلول وجود ندارد

نچه بنا به داليل و قرائن ييد مقام قضايي نيز ضروري است و چناأدر نهايت ت .9
كافي، تباني يا سوءاستفاده كارشناسان پزشكي مورد سوءظن باشد مقام قضايي 

تواند موضوع را به كارشناسان ديگر ارجاع دهد ليكن در صورت وجود  مي
بخش مبني بر صحت نظرات كارشناسان و اتفاق نظر آنان مبني  قرائن اطمينان

تواند  ده پزشكي، مقام قضايي نميش ييد امكان خودكشي مساعدتأبر ت
  .برخالف نظر كارشناسي اتخاذ تصميم كند

متعاقب احراز شرايط فوق الذكر از رهگذر قانونمند كردن خودكشي 
اي كه  شده پزشكي و مقيد ساختن آن به شرايط خاص و استثنايي به گونه مساعدت

اصي كه به مقتضيات و استلزامات بيماري خ بنا 42يك ضابطه شخصي و موردي
كه همانا داراي ،سازي  به موازات مزيت عمده قانونمند،معلول به آن مبتالست

مزاياي  ،باشد مند ساختن قانوني تمسك به چنين حقي مي چارچوب و ضابطه
  :از قبيل ؛توان براي آن برشمرد ديگري نيز مي

احترام به استقالل فرد معلول، احترام به حق انتخاب وي در مورد مسائل شخصي 
ويژه در خصوص بيماري العالجي كه وي را ناگزير به پذيرش درد و رنجي ه ب

غيرقابل تحمل در طول زندگي ساخته است و اجازه به وي براي انتخاب زمان و 
اگر نه از  ـ گونه كه همه مردم آرزومند آن هستند همانـ  اوضاع و احوال مرگش

تر از  ردار شود و مهماز يك مرگ با عزت برخو حداقليك زندگي با عزت بلكه 
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از تحمل رنج ناشي از يك بيماري كشنده   ها اجازه به بيمار براي اجتناب همه اين
  .ناپذير و درمان

شده پزشكي  مندي خودكشي مساعدت همچنين كساني كه بر ضرورت قانون
هاي  عالوه برخود معلول به محيط پيرامون و اعضاي خانواده،ورزند  كيد ميأت

آنان ضمن اشاره به . اند ناپذير نيز توجه نموده هاي درمان به بيماريمعلولين مبتال 
شده پزشكي از سوي  اين مطلب كه فشار براي انتخاب خودكشي مساعدت

در آينده ميزان دستيابي و  معتقدند مسلماً ،هاي چنين معلوليني بسيار باالست خانواده
ن فشار با باال رفتن اي .رود مقبوليت توسل به اين راهكار قانوني باالتر مي

هاي مربوط به مراكز مراقبتي ويژه نگهداري چنين معلوليني بيشتر خواهد  هزينه
هايي كه در  در پژوهشي كه در آن بر مشكالت مالي تحميل شده بر خانواده. شد

پژوهشگران بر آن بودند كه در  ،تمركز شده بود ،آنها فرد معلولي وجود دارد
براي كنترل درد و نه  هم صرفاً مالي براي درمان آن هايي معضالت چنين خانواده

فزوني  ،شود حذف بيماري بر هر گونه منافعي كه از اين عضو خانواده حاصل مي
هاي داراي اطفال معلول مبتال به  دارند كه درخانواده پژوهشگران بيان مي. دارد

ميلر، ( هاست برابر بيشتر از ساير خانواده بيماري العالج نرخ طالق به ميزان دو
  .)81، ص1992

عالوه بر اين مشكالت نگهداري چنين اطفال معلولي نه تنها بار زيادي بر دوش 
بلكه آنان را از لذت داشتن اطفال فاقد معلوليت نيز محروم  ،گذارد ها مي خانواده

هاي  كنند كه اطفال معلول مبتال به بيماري پژوهشگران اضافه مي. كند مي
 ،به وخامت حتي اگر اجازه يابند تا به حيات خود ادامه دهندناپذير و رو  درمان

لذا در  ؛توان نام زندگي را بر آن نهاد كيفيت زندگيشان به حدي است كه نمي
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گيري اين پژوهش بيان شد كه بايد تدابيري براي خاتمه بخشيدن به زندگي  نتيجه
  .چنين اطفال معلولي بعد از تولد انجام شود

اين . را به تصويب رساند 43ه آمريكا قانون معلولين آمريكاكنگره اياالت متحد
قانون اولين قانوني است كه تبعيض را در برخورداري معلولين از حقوق مدني 

در مقدمه . ورزد كيد ميأم با عزت نفس آنان تأكند و بر زندگي تو منع مي صراحتاً
ه است كه اين قانون چنين آمده است كه از لحاظ تاريخي جامعه تمايل داشت

هاي العالج را به انزوا كشانده و از ساير افراد جدا كند و   معلولين مبتال به بيماري
ها اشكالي از تبعيض نسبت به چنين معلوليني هنوز هم به  رغم برخي پيشرفت علي

هاي تبعيض عليه معلولين از  برخي جلوه. عنوان معضلي اجتماعي باقي مانده است
تهيه مسكن، دسترسي به امكانات و خدمات عمومي،  قبيل تبعيض در استخدام،

 .باشد حمل و نقل، استفاده از وسايل تفريحي، دسترسي به خدمات بهداشتي مي
ويژه ه بدين سان استانداردهاي زندگي براي چنين معلوليني ب .)34،ص1992ميلر، (

تر  نپايي ،گردد ناپذير نيز بر آنان الصاق مي هنگامي كه برچسب يك بيمار درمان
. عنوان يك زندگي با عزت و مستقل ياد كرده از آن است كه بتوان از آن ب

تري از  ن اجتماعي پايينأپذير موقعيت و ش معلولين به عنوان يكي از اقشار آسيب
آنان گروهي . ساير افراد جامعه دارند و از بسياري امكانات رفاهي محروم هستند

ه چ قدرتي در جامعه نداشته و همواره باند كه از لحاظ سياسي هي اقليت و منزوي
وانگهي ناتواني همواره واجد اين بازنمايي . طور ناعادالنه با آنان برخورد شده است

گونه مشاركت  مي كه بايد از هرياجتماعي است كه به آن به مثابه يك بيماري دا
 شود و نگريسته مي ،هاي اجتماعي كنار نهاده شود در جامعه و حضور در فعاليت

رساند كه تنها شباهت ظاهري به زندگي  زندگي چنين معلوالني را به جايي مي
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كند كه فرد معلول در  ساير افراد داشته يا حتي زندگي آنان را به زنداني تبديل مي
  .اي است تا به هر قيمت از شرّ آن خالص شود پي چاره

عزت  بنابراين هنگامي كه چنين معلولي مرگ را به زندگي بدون احترام و
ه دهد بايد ساز و كارهاي قانوني ب م با وابستگي شديد ترجيح ميأنفس و تو

كه حتي در  عمل آورد نه آنه بيني شود كه از وي حمايت قانوني ب اي پيش گونه
  .حق انتخاب مرگ نيز فرد معلول هيچ گونه تدابير حمايتي قانوني را شاهد نباشد

توان  شده پزشكي را مي عدتترين اثر قانونمند ساختن خودكشي مسا عمده
عالوه بر قرار گرفتن حق انتخاب مرگ در حيطه حريم خصوصي افراد و به 
رسميت شناختن قانوني آن در مقرر داشتن تضمينات حقوقي براي اعمال چنين 

شرايط مصرح قانوني جهت درخواست توسل به . حقي مطمح نظر قرار داد
ين شكل خود تفسير شود و تر شده پزشكي بايد در مضيق خودكشي مساعدت

ييد مقام أدرست به همين دليل است كه آخرين شرط صدور مجوز چنين امري ت
چرا كه عمده شرايط مندرج در قانون براي اعطاي مجوز از ماهيتي  .قضايي است

و به موازات صبغه پزشكي و كارشناسي واجد صبغه  استدو وجهي برخوردار 
  .باشند حقوقي نيز مي

احراز عنصر رضايت ارادي كه در آن مقام قضايي بايد حسب  مواردي مانند
قرائن كافي و معقول به اين اقناع وجدان قضايي برسد كه معلول مبتال به بيماري 

ناپذير و كشنده بدون هيچ گونه اكراه يا اجباري اعم از مادي يا معنوي، خود  درمان
 مضافاً. نموده استشده پزشكي را اتخاذ  داوطلبانه تصميم به خودكشي مساعدت

. باشد دار احراز آگاهانه بودن چنين رضايتي مي كه مقام قضايي است كه عهده اين
در واقع مقام قضايي بايد حصول اطمينان نمايد كه شخص با اطالع از كليه شرايط 
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قانوني به اين راهكار متوسل شده ودر غير اين صورت هرگونه عمل پزشك مبني 
ه ب .ه چنين معلولي فاقد وجاهت قانوني خواهد بودشده ب بر خودكشي مساعدت

گونه احتمال تباني بين پزشكان و  عالوه مقام قضايي مكلف است در خصوص هر
يا سوءاستفاده احتمالي آنان از حق مساعدت كردن در خودكشي چنين معلولي 

پرونده را جهت اظهار  اطمينان حاصل نمايد و به محض احراز چنين مواردي فوراً
به پزشكان متخصص ديگري كه همواره تعدد آنان شرط است  يكارشناس نظر

  .ارجاع نمايد
هاي ناظر  مقام قضايي در رسيدگي به پرونده :توان گفت من حيث المجموع مي

شده پزشكي و صدور مجوز قانوني براي آن از  به درخواست خودكشي مساعدت
توان  بعد قضايي نمي در واقع از. نمايد يك ضابطه شخصي و موردي استفاده مي

بدين ترتيب در . اعمال نمود ،هايي از اين دست معياري نوعي را براي كليه پرونده
هر پرونده اوضاع و احوال خاصي حاكم بر آن و حتي اوضاع و احوال پيشين كه 

تواند در مواردي مانند تهديد يا تحريك شدن فرد معلول به توسل به خودكشي  مي
رضايت واقعي و لذا صدور يا عدم صدور مجوز قانوني شده در احراز  مساعدت

حال  ،ثير بگذارد، بايد از سوي مقام قضايي مورد بررسي قرار گيردأچنين امري ت
بررسي  قانونگذار آنكه برخي ديگر از شرايط قانوني جنبه پزشكي داشته و خود

و كشنده ناپذير بودن  مانند تشخيص درمان. مورد را به كارشناس احاله نموده است
. هاي پزشكي و روانپزشكي به فرد درخواست كننده بودن بيماري يا ارائه مشاوره

شده پزشكي وجود  ترين ثمره قانونمند ساختن خودكشي مساعدت ترديد مهم لذا بي
شوند  اي كه باعث مي ها را برشمرديم به گونه تضمينات قانوني است كه آن

ندگي خود همواره از تبعيض در رنج ز يچنين معلوالني در اثنا رغم آن كه علي



  1387، شماره چهارم، بهار دومسال                فصلنامه حقوق پزشكي/   53 

روز
ي پي

اوات
سم

ير 
ام

 

شده  در اعمال حق قانوني خود مبني بر توسل به خودكشي مساعدت حداقل هستند
طبق  پزشكي در برابر قانون از اصل تساوي برخوردار شوند و با همه آنان صرفاً

  .ط قانوني و بدون هيچ گونه تبعيضي از سوي مقام قضايي برخورد شودايشر
نه بايد اذعان نمود كه حتي پس از قانونمند ساختن خودكشي سفاأبا اين حال مت

باز  ،مند شده باشد طوري كه شرايط درخواست آن ضابطهه شده پزشكي ب مساعدت
هاي معلولين از سوي مقامات قضايي شاهد برخوردي  هم در پذيرش درخواست

ين اي به چن مقام قضايي نيز از منظر همان جامعه:چرا كه  ؛آميز هستيم تبعيض
گيري راجع  نگرد كه باالصاق برچسب ناتواني وي را از هر گونه تصميم معلولي مي

هاي معلولين  در غالب موارد با درخواست. دارد به آتيه و سرنوشت خود محروم مي
گيري  معلول توانايي تصميم شود كه اساساً اي برخورد مي در همان بادي امر به گونه

در حالي كه در كشورهايي  ،آور خود را نداردراجع به خاتمه دادن به حيات درد
شده براي ساير افراد جامعه نيز به موجب  كه حق توسل به خودكشي مساعدت

قانون به رسميت شناخته شده است و حق انتخاب مرگ براي كليه افراد مورد 
شناسايي قرار گرفته، هرگز با درخواست چنين افرادي با اين ديدگاه برخورد 

لذا  .گيرد با احراز شرايط قانوني، درخواست مورد پذيرش قرار مي اًشود و فور نمي
آميز در مقايسه با افراد  حتي در چنين درخواستي نيز معلولين با برخوردي تبعيض

 ،در كشور هلند انجام شد 1990پژوهشي كه در سال  .گردند سالم جامعه مواجه مي
هاي  لولين مبتال به بيماريطوري كه در مورد درخواست معه يد اين مطلب بود بؤم

 87ها در يك روز و به  درصد از اين درخواست 13به  العالج و كشنده صرفاً
لذا به نظر . )1382جيمز، ( ها بيش از يك هفته بعد پاسخ داده شده است درصد از آن

شده  رسد وقت آن رسيده است كه نه تنها با قانونمند ساختن خودكشي مساعدت مي
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شاهد وقوع آن هستيم  يت غير قابل انكار در جامعه را كه عمالًاين واقع ،پزشكي
بلكه از رهگذر آن تضمينات حقوقي الزم نيز به ،يم يمند نما از حيث قانوني ضابطه
كنندگان از چنين  اجراهاي قانوني براي متخلفين و سوءاستفاده منظور اعمال ضمانت

بدون رعايت شرايط طوري كه پزشكاني كه خودسرانه و ه ب كنيمحقي فراهم 
نمايند يا از اختيار قانوني خود  ييد ميأقانوني لزوم پذيرش درخواست را ت

هاي قانوني احساس كنند و لذا  خود را در معرض مجازات ،كنند استفاده ميءسو
همچنين با قضاتي كه دراحراز شرايط قانوني . گيرانه را نيز شاهد باشيم اثري پيش

انگاري چنين مواردي و هم از زاويه تخلفات  ث جرمهم از حي ،اند قصور ورزيده
كه در دسترسي به اين راهكار قانوني به  اين مضافاً ؛انتظامي برخورد قانوني شود

هاي مرتبط با درخواست خودكشي  هاي قضايي در پرونده ويژه در رسيدگي
شده پزشكي اصل تساوي در برابر قانون از ديد قضات مغفول باقي نماند  مساعدت

هايي معلولين بار ديگر  در پذيرش يا عدم پذيرش چنين درخواست حداقلا ت
گيري  احساس تبعيض و تمايز با افراد سالم جامعه را ننمايند و قانون به تصميم

  .دها در مورد توسل به اين نوع از خودكشي احترام بگذار آن
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  نتيجه
دهند و  ه خود اختصاص ميپذير از جامعه را ب از منظر حقوقي معلوالن طيفي آسيب

منجر به يك  ،ناپذير و كشنده گردد م با يك بيماري درمانأچنانچه معلوليت تو
در واقع مركز ثقل پذيرش . پذيري مضاعف براي فرد معلول خواهد شد آسيب

پذيري  در همين خصيصه آسيب ،شده پزشكي سيسي به نام خودكشي مساعدتأت
تواند ما  پذيري مي ه آيا اين خصيصه آسيبك مضاعف فرد معلول نهفته است و اين

رسد در  به نظر مي. را به سمت پذيرش حق انتخاب مرگ براي اين  قشر سوق دهد
دهي به چنين پرسشي را نيز  تواند بستر پاسخ سازي در جامعه مي وهله اول فرهنگ

چنانچه نگرش جامعه و  ،ثر سازدأنظام حقوقي هر كشور را متو دهي  جهت
بول و متعارف جامعه مبتني بر اعمال تبعيضات ناروا نسبت به چنين الگوهاي مق

م با فشارهاي اجتماعي أهاي تو ترديد قرار گرفتن آنان در محيط معلوليني باشد بي
شده پزشكي  به غير از سرانجامي محتوم كه همانا پناه بردن به خودكشي مساعدت

ساني فرد معلول در جامعه چنانچه كرامت ان :بنابراين ؛همراه نخواهد داشت،است 
هاي برابر در جامعه و نيز  مورد احترام نبوده و اصل برخورداري از فرصت

برخورداري از يك زندگي فارغ از وابستگي و مستقل براي معلولين مبتال به 
توان انتظار داشت كه آنان به صرف اينكه  هاي العالج رعايت نشود نمي بيماري

در  صرفاً ،زترين جلوه حقوقي مدني هر شخصحق زندگي كردن به عنوان بار
خود را محكوم به آن بدانند كه زندگي  ،هاي قانون به رسميت شناخته شده كتاب

م با درد و رنج غير قابل تحمل ناشي از يك بيماري كشنده أبدون عزت نفس و تو
ه تواند نسبت به فرهنگ حاكم بر جامع ترديد نمي بنابراين مقنن بي .را تداوم بخشند

تفاوت بوده و لذا بايد اذعان نمود كه خودآگاه يا ناخودآگاه در تدوين مقررات  بي
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شده ديدگاهي  ديدگاه موافقان خودكشي مساعدت. پذيرد ثير ميأقانوني از آن ت
گرا و برخاسته از انتظارات و نيازهاي واقعي چنين معلوليني در جامعه است  واقع

ه فرهنگ غالب جوامع دائر مدار تمايز حال آنكه مخالفان چنين امري مادام ك
. كنند گرايانه را ارائه مي ديدگاهي آرمان صرفاً ،گونه نسبت به معلولين است تبعيض
توان  كه آيا مي ،كه هنوز هم اين نكته محل ترديد جدي خواهد بود اين مضافاً

نمند از نقطه نظر حقوقي قانو ؟جبراً چنين معلوليني را به ادامه زندگي وادار نمود
پوشاني آن با  شده پزشكي تجلي پويايي قانون و هم ساختن خودكشي مساعدت

م با درد و رنج غير قابل تحمل چنين أهاي غير قابل انكار زندگي تو واقعيت
  .معلوليني است

شده  سيس خودكشي مساعدتأز اهميت است قرار دادن تيليكن آنچه حا
بخشي،  بر اين است كه توانلذا اصل  ،پزشكي در زمره استثنائات حقوقي است

استانداردهاي زندگي معلولين  يبازپروري، اعمال تدابير مراقبتي و حمايتي و ارتقا
همواره به منظور تضمين يك زندگي همراه با كرامت انساني از منظر مقنن در 

با اين حال لزوم متناسب كردن قانون با اوضاع و احوال عيني و  ؛اولويت قرار دارد
اقتضا  ،علولين مبتال به بيماري كشنده و العالج با آن درگير هستندملموس كه م

نمايد كه قانون هر چند در شرايط خاص و استثنايي حق توسل به خودكشي  مي
شده پزشكي را از رهگذر ارائه اين درخواست از سوي فرد معلول رسميت  مساعدت
  .بشناسد

رش چنين لزوم تفسير مضيق شرايط مندرج در قانون در خصوص پذي
درخواستي و صدور مجوز قانوني خود نشانگر استثنايي بودن حق انتخاب مرگ 

گيري در مورد ادامه  ليكن با احراز اين شرايط استثنايي بايد حق تصميم ،است
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اي و حق  حيات آن هم با كيفيتي بسيار پايين و يا خاتمه بخشيدن به چنين زندگي
هرچند باز هم . ب قانون محفوظ داشتانتخاب مرگ را براي اين معلولين به موج

هاي  ترديد جدي ديگري باقي است كه آيا به صرف وجود احتمال پيشرفت
توان معلولي را تا پايان عمر به  هاي العالج مي يافتن درمان بيماري پزشكي در

شده پزشكي به  دليل عدم اعطاي مجوز قانوني جهت توسل به خودكشي مساعدت
  ؟ادامه زندگي مجبور ساخت

در جوامع  گرا عمالً در نهايت اگر بپذيريم كه چنين امري با اتخاذ رويكرد واقع
مند ساختن آن از رهگذر تصويب قوانين الزم، از  ضابطه ،دهد گوناگون رخ مي
هاي احتمالي نيز كه به ويژه از سوي پزشكان در مراكز مراقبت  وقوع سوءاستفاده

اجراهاي  مقرر داشتن ضمانت. آورداز چنين معلوليني جلوگيري به عمل خواهد 
قانوني براي پزشكاني كه خود را به شرايط الزم مندرج در قانون درتوسل به 

دانند تضمينات حقوقي الزم كه شايسته  شده پزشكي مقيد نمي خودكشي مساعدت
. پذير به همراه خواهد داشت يك نظام حقوقي پوياست را براي اين طيف آسيب

طح فرهنگ جامعه و نمود عملي تدابير حمايتي و مراقبتي در س ياميد است با ارتقا
رغم وجود راهكار قانوني توسل به  جامعه براي چنين معلوليني خود آنان حتي علي
ن و كرامت انساني أم با رعايت شأاين نوع خودكشي حق انتخاب يك زندگي تو

  .را بر حق انتخاب مرگ ترجيح دهند
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  ها نوشت پي

1  . Assisted suicides on persons with disabilities. 
2. Vulnerable population. 
3. Right to choose death. 
4. Undue social discriminations. 
5. Legalization of Assisted suicide. 
6. Lethal disease. 
7. Physician assisted suicide. 
8. Equal protection. 
9. Burden to society. 
10. Criminalization. 
11. de- criminalization. 
12. Fissaghores. 
13. Epiktetos. 
14. Seneca. 
15. Sisero Polini. 
16. Kevorkian. 
17. Death machine. 
18. New England. 
19. Rosen Cohen. 
20 . Passive euthanasia. 
21. Active euthanasia. 
22. Physician- assisted suicide. 
23. Involuntary euthanasia. 
24. Compton. 
25. Bouvia. V.Superior, court of California. 
26. Reasonable and conscious choose. 
27. Blameless. 
28. Equal opportunities. 
29. (HIV). 
30. Harris. 
31. New jersey. 
32. Karen Quinlan. 
33. Legalization of physician assisted suicide. 
34. Incurable disease. 
35. Lethal or terminal illness. 
36. Permanent diseases .  
37. Voluntary consent. 
38. Beyond reasonable doubt. 
39. Adequate opportunity. 
40. Last resort. 
41. Consciously choose. 
42. Subjective test. 
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43. The Americans with disabilities ACT (ADA). 
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