
  آميز هاي ترحم نگاهي به موضوع قتل ؟ حق مردن يا حق كشته شدن
  صادقي حسين ميرمحمد

  چكيده
باشند، عليه جسم و  آميز مي جرايم خشونت ةجرايم عليه تماميت جسماني، كه از زمر

تنها دارايي واقعي انسان و جزيي از وجود ) مالبرخالف (جان، يعني عليه آنچه كه 
هاي  مجازات ،هاي حقوقي مختلف االيام در نظام رو از قديم از اين. يابند ، ارتكاب مياوست

  .بيني شده است سنگيني براي مرتكبان اين دسته از جرايم پيش
ب بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا كه مرتك

اي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم قصد كرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل  چنين نتيجه
قتل، انسان را از عزيزترين . بندد شود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي افزوده مي

ناشي از آن  ةسازد و تنها جرمي است كه صدم دارايي وي، يعني حيات، محروم مي
وي و  ةبلكه بر دوستان و خانواد ،خود شخص ر آن نه تنها برغيرقابل جبران است و آثا

ن يشناعت و زشتي قتل، از جمله، در ميزان مجازات ا. باشد حتي بر جامعه قابل توجه مي
اعم از اعدام، قصاص، حبس ابد يا حداقل حبس (جرم در كشورهاي مختلف 

  .منعكس شده است) المدت طويل
كه گفته شد، سنگيني مجازات قتل عمد قابل توجيه اين كه، با توجه به آنچه  علي رغم

آميزي كه جهت رهايي  هاي ترحم باشد، ليكن عادالنه بودن چنين مجازاتي براي قتل مي
العالج زندگي  بابد كه به دليل ابتال به بيماري زجرآور و صعب دادن كساني ارتكاب مي

به شدت مورد  ،دكنند و خواهان مرگ خود هستن سراسر رنج و مشقتي را سپري مي
ارتكاب  ةاجاز ،2001از همين رو، در كشوري مثل هلند، قانوني در سال . ترديد است
ها را با وجود شرايطي داده است و در كشورهاي ديگر، مثل  گونه قتل نيبرخي از ا
هايي در قانون براي  اي، در عمل راه لهأنپذيرفتن صريح چنين مس علي رغم ،انگلستان

  .مرتكبان وجود داردتخفيف اين گونه 
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 ةعدم تاثير انگيز علي رغمدر اين مقاله سعي در اثبات اين نكته شده است كه، 
گونه قاتالن به  هايي براي محكوم نكردن اين شرافتمندانه در مجازات ثابت قصاص، راه

يكي . ارتكاب قتل عمدي و تحميل مجازات قصاص بر آنها در حقوق ايران وجود دارد
توان  است كه در تاييد آن مي »قانون مجازات اسالمي« 268 ةاستناد به ماد ها، از اين راه

از اينها گذشته، راه ديگري كه براي پرهيز از  .به نظرات برخي از فقيهان نيز استناد كرد
هاي  برخوردي همسنگ با برخورد انجام شده با قاتالن معمولي در مورد مرتكبان قتل

ها  گونه قتل زيرا اكثر اين ،باشد سببيت مي ةاحراز رابط آميز وجود دارد، تشكيك در ترحم
نه اين كه  ،مانعي در مقابل مرگ ايجاد نكرده ،دهد، يعني مرتكب رخ مي »ترك فعل«با 

  .باعث مرگ شده باشد
ها به تفصيل مورد بررسي و تحليل قرار خواهند  اين راه حل ةمجموع ،حاضر ةدر مقال

اين كه شايد نتوان براي كسي حق كشته  علي رغمگرفت و نتيجه گرفته خواهد شد كه، 
مردن  ةاجاز«عبارت از  ،آميز هاي ترحم شدن را قائل شد، ليكن بسياري از موارد قتل

گونه موارد  اينباشد و حكم به تحقق قتل عمدي در  قربانيان مي »كشتن«و نه  »دادن
  .آسان و منصفانه نيست ،دادن

  
  واژگان كليدي

  .قصاص ؛آميز م؛ ترحرضايت ؛قتل ؛جنايت
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  آميز هاي ترحم نگاهي به موضوع قتل حق مردن يا حق كشته شدن ؟

اين جرايم . باشند آميز مي جرايم خشونت ةجرايم عليه تماميت جسماني از زمر
تنها دارايي واقعي انسان و ) برخالف مال(آنچه كه عليه جسم و جان، يعني عليه 

هاي حقوقي  االيام در نظام رو از قديم از اين. يابند جزيي از وجود اوست، ارتكاب مي
بيني شده  هاي سنگيني براي مرتكبان اين دسته از جرايم پيش مختلف مجازات

 مدون بشرترين قانون  گيري در قانون حمورابي، به عنوان قديمي اين سخت. است
و ساير اديان،  »عليه السالم«اي چهار هزار ساله دارد، در شريعت موسي  كه سابقه

در فقه اسالمي و ) مثل ايران و روم باستان( هاي قديمي در قوانين حاكم در تمدن
  1.شود نيز در قوانين امروزين كشورها مشاهده مي

ه ويژه آنجا كه بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، ب
اي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم قصد كرده باشد، بر شناعت  مرتكب چنين نتيجه

قتل . بندد شود، و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي و زشتي عمل افزوده مي
سازد و تنها جرمي است  انسان را از عزيزترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي

حتي در صدمات جسماني دائمي، . ابل جبران استناشي از آن غيرق ةكه صدم
دهد و چه بسا، با دريافت خسارت قابل توجه، بتواند زندگي  حيات مي ةقرباني ادام

نهايي و غيرقابل جبران است  ةصدم ،ليكن مرگ. شاد و پرثمري را در پيش گيرد
امعه، ج وي، و حتي بر ةبلكه بر دوستان و خانواد ،و آثار آن نه تنها بر خود شخص

شناعت و زشتي قتل، عالوه بر جلب توجه شارعان مذاهب و . باشد قابل توجه مي
ها  ها و سازندگان فيلم ارباب جرايد و رسانه ةگذاران جوامع، موجب توجه ويژ قانون

، با عنايت 2كثيرالوقوع نبودن جرم قتل علي رغمآنان، . ها به آن شده است و سريال
قاتالن را  ةجرم، اخبار مربوط به آن و جريان محاكمبه توجه خاص مردم به اين 

، حقوقدان كيفري مشهور 3پرفسور اُشورث. دهند اي بازتاب مي طور گسترده به
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مرگ،  ...«انگلستان، اهميت جرم قتل را در قالب اين كلمات بيان كرده است، 
كند كه مرگ را شديدترين  همين نهايي بودن ايجاب مي. نهايي است ةصدم
تواند به ديگري وارد شود دانسته و كسي را كه، بدون هيچ عذر يا  اي كه مي صدمه

اشورث، ( »كند گناهكارترين مجرم بشناسيم توجيهي، آن را به ديگري تحميل مي
  ).256، ص2003

بيني شده براي آن در  اهميت جرم قتل عمدي نه تنها از ميزان مجازات پيش
دام، حبس ابد يا، حداقل، حبس اعم از قصاص، اع(هاي حقوقي مختلف  نظام
قابل درك است، بلكه مقررات ماهوي و شكلي ديگري نيز بر آن  4)المدت طويل

از جمله اين كه در برخي از كشورها، مثل ايران و انگلستان، اكراه . داللت دارد
الذكر، جرم به عالوه، در قوانين كشور اخير 5.باشد مجوز ارتكاب قتل عمدي نمي

از زمره جرايمي است كه اتباع اين كشور به ) چه غيرعمدي چه عمدي و(قتل 
اي از جهان، در انگلستان مورد پيگرد كيفري قرار  دليل ارتكاب آن، در هر نقطه

و گاه اين جرم بدون توجه به تابعيت قاتل، مثالً به دليل ارتكاب يافتن  6گيرند، مي
بعضي از  7.ازات استانگلستان قابل تعقيب و مج در جريان اعمال تروريستي، در

نيز آمريكايي بودن مقتول را، براساس آنچه  ، مثل اياالت متحده آمريكاكشورها
محاكم آمريكا براي شود، موجب صالحيت  ناميده مي 8كه اصل تابعيت منفعل

حالي كه مثالً  در. دانند ، بدون توجه به محل ارتكاب آن، ميرسيدگي به جرم
جرم كالهبرداري يا سرقت و نظاير آنها،  صرف آمريكايي بودن مالباخته در

هاي آمريكا براي رسيدگي به جرايم مذكور  موجب صالحيت يافتن دادگاه
  9.شود نمي
نشانگر اهميت جرم قتل عمدي  ،حقوق ايران نيز برخي از مقررات شكلي در
هاي  قانون آيين دادرسي دادگاه« 35جمله اينكه، به موجب ماده  از. باشد مي
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هرگاه قرائن «، در اين جرم 1378مصوب سال  »قالب در امور كيفريعمومي و ان
توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت  و امارات موجود داللت بر

كه گفته شد بايد اين كالم بلند پروردگار را افزود كه ة آنچه به هم. »الزامي است
ادي كرده باشد بكشد، كس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنكه فس هر«

اي ديگر به كسي كه  آيه .)32مائده، آيه( »...مردم را كشته است ةچنان باشد كه هم
خلود در آتش و عذاب بزرگ را داده و وي را  ةبكشد وعد مومني را از روي عمد

رواياتي هم از پيامبر  .)93نساء، آيه ( مشمول غضب و لعنت خداوند دانسته است
مبني بر اين كه قتل مومن از زوال دنيا نزد خداوند  »عليه و آلهصلي اهللا «اسالم 
اهل زمين و آسمان در قتل مومني شركت داشته  ةتر است و اينكه اگر هم عظيم
شايد از همين روست  10.برد نقل شده است آنان را به جهنم مي ةخداوند هم ،باشند

ان فقيهان جنايت كه جرم قتل و ساير جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص در لس
  .ناميده شده، كه اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است

  
  دو ديدگاه مختلف: نقش رضايت قرباني در قتل ـ1

باشد آن است كه آيا چنين شدت  آنچه كه موضوع بحث ما در اين مقاله مي
عملي در برخورد با مرتكبان قتل در مواردي كه اين جرم با رضايت قرباني يا از 

  ؟باشد يا خير روي ترحم نسبت به او ارتكاب مي يابد نيز قابل توجيه مي
طور كلي بايد گفت كه در جنايات عليه نفس و مادون نفس، برخالف  به

يا سرقت و نظاير آنها، كه رضايت فرد ) زناي به عنف(جرايمي مثل تجاوز جنسي 
تكب سلب شود، رضايت قرباني از مر موجب عدم تحقق جرم از سوي مرتكب مي

در سال  11»براون« هايي مثل مجلس اعيان انگلستان در پرونده. كند ليت نميئومس
تمايالت  ةايراد جراحت به ديگران در نتيج 1999در سال  12»امت«و  1994
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يعني مبتني بر جنون آزاررساني يا آزار بيني، كه معموالً با لذت (سادومازوخيستي 
بنابراين، . باني جرم محسوب كرده استرا حتي با رضايت قر) جنسي همراه است

، عمل زني كه آلت تناسلي معشوق خود را، 1991در سال  13»اورسبي« ةدر پروند
با رضايت وي و براي نيل به لذت جنسي، سوراخ كرده بود ايراد جرح محسوب 

ها از سردرد رنج برده بود به غلط  زن بيماري كه سال ،همين طور، در آلمان. شد
باشد، و بنابراين،  كه سردرد وي ناشي از پرشدگي دندانهايش ميكرد  تصور مي

او را  ةشد هاي پر دندان ةضمن مراجعه به يك دندانپزشك، از وي خواست كه هم
دندانپزشك سعي كرد كه وي را نسبت به غلط بودن باورش قانع سازد ولي . بكشد

دادگاه آن . هاي فك باالي او را كشيد اثر اصرار بيمار، دندان موفق نشد، و بر
  14.جسماني محكوم كرد ةيت بيمار، به ايراد صدمرضا علي رغمدندانپزشك را، 

اثر درخواست يا  بنابراين، كشتن ديگري و جراحت وارد كردن به وي، حتي بر
چه بسا التماس و با رضايت خود او، در بسياري از كشورها جرم و قابل مجازات 

رخي از كشورهاي داراي مجازات ثابت براي جرم قتل، با چنين باشد و در ب مي
  .شود قاتالني مثل ساير قاتلين برخورد مي

گراياني  ييد اخالقأبرخورد يكسان با اين افراد، نسبت به ساير قاتالن، مورد ت
قرار دارد كه سلب حيات از ديگري را در هر حال عملي غيراخالقي و نوعي 

هاي احتمالي و عدم  استفاده و به عالوه، باعث سوءكار پروردگار،  دخالت در
از سوي ديگر، افرادي كه در عمل . دانند پذير مي حمايت جدي از اشخاص آسيب

با معضل بيماراني كه هيچ اميدي به بهبودي نداشته و بايد زندگي پر درد و رنج و 
ا معتقد به عدم برخورد ي مشقتي را تا زمان مرگ سپري كنند روبرو هستند،

هاي اخير  در هلند، قانون طي سال. گونه قاتالن هستند برخورد بسيار ماليم با اين
  15.ها را با وجود شرايطي داده است گونه قتل ارتكاب برخي از اين ةاجاز
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تري را برگزيده  در كشور سوئيس نيز نه تنها قانون در اين مورد برخورد ماليم
كه مايل به سلب حيات خود  هايي براي كمك به افرادي است، بلكه كلينيك

بدين ترتيب، . كنند را تسهيل مي باشند تاسيس شده است كه با شرايطي اين كار مي
گاه از  ،گونه افراد كه براي خودكشي نيازمند كمك ديگران هستند اين

آميز قتل عمدي محسوب  كشورهايي مثل انگلستان، كه در آن نه تنها كشتن ترحم
حداكثر » قانون خودكشي«شي ديگري نيز طبق شود، بلكه كمك به خودك مي

به سوئيس سفر كرده و در آنجا از مساعدت ديگران  16،چهارده سال حبس دارد
براي مثال، روزنامه ديلي ميل، چاپ لندن، . شوند مند مي بهره براي سلب حيات خود

پليس انگلستان در مورد  ةهاي خود از انجام تحقيقات به وسيل در يكي از شماره
پزشك عمومي كه با بيماران خود چنين قراري را براي سفر به سوئيس و يك 

گذاشته است  هاي شهر زوريخ جهت خودكشي مي بستري شدن در يكي از كلينيك
كار خود را كامالً  اين روزنامه، اين پزشك، در مصاحبه با خبرنگار 17.دهد خبر مي

هايي  بل از مرگ، طي نامهدارد كه بعضي از بيمارانش، ق انساني دانسته و اظهار مي
اند از راهنمايي و مساعدت وي براي خودكشي آنها تشكر  كه براي او ارسال كرده

دهدكه  اي گزارش مي شصت وشش ساله 18همين روزنامه، از وضعيت زن. اند كرده
العالج خود به همراه دو دختر و يك پسرش به زوريخ سفر  به دليل بيماري صعب

روند، در هنگام  طول روز با هم به نقاط ديدني شهر ميكرده، و پس از آنكه در 
شوند و مادر، در ميان اندوه فرزندانش، مايع مسموم را،  ميز شام جمع مي شب گرد

  .بازد كشد و جان مي كه با كمك آنها تهيه شده است، سر مي
 ةحيات ديگران در انگلستان، عالوه بر پزشكان، گاه به وسيل ةسلب مشفقان

ها از همسران يا خويشان شديداً بيمار خود  افرادي ارتكاب يافته است كه سال
اثر اصرار  ها، چه بسا بر باره در شرايط خاصي به كشتن آن پرستاري كرده و يك
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. رخ داده بود 19»كوكر« ةاين موارد در پروند ةنمون. اند خودشان، اقدام كرده
خود را برعهده گرفته و زن بارها از ها مراقبت از همسر شديداً بيمار  شوهري سال

ها در  شوهر مدت. وي خواسته بود كه او را بكشد و از درد و رنج رهايي بخشد
روي صورت  مقابل اين درخواست مقاومت كرده ولي، نهايتاً، با گذاشتن بالشي بر

دادگاه استيناف اظهار داشت كه، پس ازمحكوم . زن موجب مرگ وي شده بود
اي جز تعيين مجازات حبس ابد  اب قتل عمدي، قاضي هيچ چارهشدن كسي به ارتك
 ةنامطلوب در موارد مشابه، كميت ةبراي پرهيز از اين نتيج. براي مرتكب ندارد

در چند سال گذشته پيشنهاد كرد كه جرم خاصي تحت  20حقوق جزا تجديدنظر در
 ةكميت. با حداكثر مجازات دو سال حبس ايجاد شود »آميز كشتن عطوفت«عنوان 

، ضمن بررسي اين 1994سال در  21مورد اخالق پزشكي منتخب مجلس اعيان در
ليكن معموالً محاكم به دليل آنكه چنين افرادي را در حد . پيشنهاد، آن را رد كرد

ناپذير حقوق انگلستان را در  دانند و موضع انعطاف قاتالن عادي قابل سرزنش نمي
اين افراد را از  ،هايي كه در قانون وجود دارد راهپسندند، با استفاده از  اين مورد نمي

 ةها استناد به قاعد ترين اين راه معمول ةاز جمل. كنند هايي برخوردار مي تخفيف
، كه مطابق حقوق انگلستان از سوي متهمي 23باشد مي 22»مسئوليت تخفيف يافته«

ارتكاب جرم مجنون نبوده ليكن، به دليل  ةقابل استناد است كه هر چند در لحظ
برده كه وي را از توانايي  شرايط گوناگون، از نوعي اختالل دماغي رنج مي

در صورت پذيرش چنين دفاعي، . ساخته است گيري صحيح محروم مي تصميم
محكوميت متهم از قتل عمدي به قتل غيرعمدي و در نتيجه مجازات وي از حبس 

استفاده از  ةدر نتيج. يابد تقليل مي) بسته به نظر قاضي(ائم دائم به حداكثر حبس د
 ةهايي، طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت كشور انگلستان به كميت چنين شيوه

 ة، در بيست و دو پروند1991الي  1982هاي  منتخب مجلس اعيان، در فاصله سال
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اشورث، (24.است آميز، صرفاً يك راي قتل عمد داده شده هاي ترحم مشتمل بر قتل
 ةمنتخب مجلس اعيان با پيشنهاد كميت ةمخالفت كميت ةدليل عمد )289، ص2003

با حداكثر  »آميز قتل ترحم«تجديدنظر در حقوق جزا داير بر ايجاد جرم خاص 
هاي  ، راه، با توجه به اين آمارمجازات دو سال حبس در انگلستان آن بود كه

گونه افراد از مجازات ثابت حبس  دادن اينموجود در حقوق انگلستان براي رهايي 
توان گفت كه حداقل از  البته، در رد اين استدالل، مي. رسد ابد كافي به نظر مي

لحاظ نظري، حتي در صورت محكوم شدن مرتكب به قتل غيرعمدي به جاي قتل 
عمدي، امكان تعيين مجازات حبس ابد براي وي از سوي قاضي وجود دارد، زيرا 

به همين دليل، گاه پزشكان و . باشد ازات قتل غيرعمدي حبس ابد ميحداكثر مج
هاي كمك حيات از بيماران را دارند،  ها، كه قصد قطع دستگاه مسئوالن بيمارستان

براي  .كنند براي پرهيز از مورد تعقيب واقع شدن، اقدام به اخذ مجوز از دادگاه مي
مربوط به بيماري بود كه به  1993در انگلستان در سال  25»بالند« ةمثال، پروند

گونه احتمال  مدت سه و نيم سال در حال گذراندن يك زندگي نباتي، بدون هيچ
اولياي بيمارستان، پس از كسب رضايت والدين بيمار، از دادگاه . بهبودي، بود

هاي كمك حيات و تغذيه و تنفس مصنوعي  قطع دستگاه ةدرخواست صدور اجاز
اي داد كه كشتن چنين بيماري با يك فعل مثبت، مثل مجلس اعيان ر. را نمودند

ليكن در اينجا ما با يك ترك . ترزيق سم و نظاير آن، قطعاً قتل عمدي خواهد بود
مشتمل بر طوالني  ،قانوني پزشك ةضمن اين كه وظيف 26.رو هستيم هفعل روب

در  باشد، و كردن مدت معالجه در مواردي كه منافع بيمار آن را ايجاب نكند نمي
مجلس اعيان با . خود را نقض نكرده است ةها، وظيف نتيجه پزشك، با قطع دستگاه

اين . ها را از بدن بيمار مورد ابرام قرار داد اين استدالل صدور دستور قطع دستگاه
قاضي  2006راي را بايد در مقابل تصميمي قرار داد كه به موجب آن در سال 
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اي بيمارستان را براي قطع دستگاه تنفس درخواست اولي ،در انگلستان 27دادگاهي
طول عمر خود غير  ةكه هم(نخاعي  ةمصنوعي از يك كودك بيمار مبتال به ضايع

رد كرد، زيرا عالئمي وجود ) اول را در بيمارستان گذرانده بود ةاز هفت هفت
كرد، از بودن در كنار  دردي كه گاه تحمل مي علي رغمداشت كه كودك، 

در اين پرونده، برخالف . برد اش لذت مي خواهر چهار و پنج سالهوالدين و برادر و 
، پدر و مادر كودك با درخواست اولياي بيمارستان مخالف بودند و از ة اولپروند

  .تصميم دادگاه استقبال كردند
هاي كمك حيات بيمار را قابل  ها قطع دستگاه گاه دادگاه در حقوق آلمان نيز

 ةاي كه از زمان حمل رد، پزشك معالج زن هفتاد سالهدر يك مو. اند توجيه دانسته
العملي از خود نشان نداده و  آسيب مغزي ديده و هيچ عكس 1990قلبي در سال 

پيشنهاد كرد  1993ر سال رفت، به فرزند آن زن د اميدي هم به بهبودي وي نمي
ورد آ فرزند، كه به ياد مي. ي وي تنها به يك چاي در روز تقليل يابدكه تغذيه 

خواهد در حالت  گاه نمي كه مادرش هشت سال قبل به وي گفته بود كه هيچ
پرستاري كه از اين . هوشي روي تخت بيمارستان بيفتد، با اين امر موافقت كرد بي

توافق بين پزشك و پسر بيمار مطلع شده بود مراتب را به اطالع مقامات رسانيد، و 
ليكن دادگاه . محكوم شدندآن دو توسط دادگاه بدوي به شروع به قتل 

ضمن نقض محكوميت، پرونده را به دادگاه بدوي مسترد كرد تا  28،تجديدنظر
دادگاه مذكور با توجه به اين نكته راي خود را صادر كند كه در مورد بيماران 

هاي مهلك، در صورت احراز رضايت ضمني بيماري كه قادر به  مبتال به بيماري
رضايت ضمني . وي خاتمه داد ةتوان به معالج اعالم رضايت صريح نيست، مي

هاي  بيمار با توجه به عواملي مثل اظهارنظر قبلي بيمار، اعتقادات مذهبي وي، ارزش
شخصي او، نظرش در مورد طول حيات مورد انتظار و ميزان درد و رنجي كه تحمل 
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قبالً نيز طور كه  در برخي از كشورها مثل هلند، همان 29.باشد كند قابل احراز مي مي
آميز را با وجود  هاي عطوفت ارتكاب قتل ةاشاره كرديم، قانون به طور خاص اجاز

در كشورهاي ديگري مثل اسكاتلند، با توجه به عدم  30.شرايط خاصي داده است
تصريح قانون، نظرات مختلفي بين حقوقدانان وجود دارد، به طوري كه برخي 

تر از قتل عمد محسوب  آنها را سبكها را عمدي و برخي ديگر  گونه قتل اين
  31.كنند مي

  
  ديدگاه فقهاي اهل سنت ـ2

فقهاي اهل سنت نظرات مختلفي در مورد قتل ناشي از رضايت مجني عليه ابراز 
ر پذيرفته شده در مذهب مالكي برخي از آنها، كه از جمله يكي از دو نظ .اند كرده
نظر ديگر، كه در . دانند ، چنين قتلي را عمدي و آن را مستوجب قصاص مياست

مذهب حنفي پذيرفته شده است، در چنين مواردي قصاص را قابل اجرا ندانسته و 
از سوي ديگر، در مذهب حنبلي چنين قتلي نه . داند تنها ديه را قابل پرداخت مي

باشد، زيرا مقتول در واقع خود مسبب قتل  موجب قصاص و نه موجب ديه مي
  32.خودش شده است

  
  حقوق ايران و فقه اماميهموضع  ـ3

قاتل كه كشتن قرباني را به هدف  ةشرافتمندان ةحقوق ايران، هرچند كه انگيز در
رها ساختن وي از درد و رنج شديد و چه بسا با اصرار و التماس وي انجام داده 
است، هيچ تاثيري در مجازات ثابت قصاص ندارد، ليكن، با توجه به اينكه عرف 

آميز  هاي ترحم هاي شريرانه و قتل عدم تفكيك بين قتل ،مردم و وجدان سليم انسان
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براي پذيرش چنين  هايي را توان راه ذيرد، بايد بررسي كنيم كه آيا ميپ را نمي
  .تفكيكي يافت
ها، استناد به  اين راه ةاز جمل .رسد كه چنين امكاني وجود داشته باشد به نظر مي

تواند در  اين ماده مي. است 1370مصوب سال  »قانون مجازات اسالمي« 268ماده 
حاً درخواست سلب حيات خود را كرده است مواردي كه مقتول صراحتاً يا تلوي

مورد استناد قرار گيرد، زيرا در چنين حالتي وي در واقع حق قصاص خود را 
گيرد،  قرار مي 268ساقط و قاتل را عفو كرده است و بنابراين تحت شمول ماده 

جاني را از قصاص نفس عفو  ،چنانچه مجني عليه قبل از مرگ«كه به موجب آن، 
توانند پس از مرگ او مطالبه  شود و اولياي دم نمي صاص ساقط ميحق ق ،نمايد

  ».قصاص نمايند
، مصوب سال »قانون حدود و قصاص« 54الذكر جانشين ماده  فوق 268ماده 

قصاص  ،با عفو مجني عليه قبل از مرگ«داشت،  شده است، كه مقرر مي 1361
اين  ».را مطالبه كنندتوانند پس از مرگ او قصاص  شود و اولياي دم مي ساقط نمي
شود و  شد كه حق قصاص نفس با مرگ ايجاد مي اين اساس توجيه مي حكم بر

 »اسقاط مالم يجب«توان آن را اسقاط نمود، زيرا مصداق  قبل از ايجاد آن نمي
اين توجيه و شايد تحت تاثير آنچه در تحريرالوسيله  علي رغمليكن، . خواهد بود

تواند بگويد كه از جنايت و سرايت  ني عليه ميآمده است، كه به موجب آن مج
و با ) 552، ص2، ج1366موسوي الخميني، ( )عفوت عنها و عن سرايتها(آن عفو كردم 

قبول اين واقعيت كه گاه انسان حق اجرا و اعمال حقي را كه هنوز ايجاد نشده 
 نمايد، موضع مقنن در است از خود سلب و در واقع ديگري را پيشاپيش بري مي

مبناي اين  .تغيير يافت »قانون مجازات اسالمي« 268ماده  كامالً در 1370سال 
حكم آن است كه قصاص اوالً و بالذات حق مجني عليه است، كه با توجه به مردن 
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حتي در (به همين دليل است كه اداي ديون مقتول . شود او به ورثه منتقل مي
برخي با استناد به كار رفتن  33.گيرد از محل ديه صورت مي) حالت جنايت بر مرده

، معتقدند كه اين ماده 268در ماده ) به جاي اذن( »عفو«و  »مجني عليه«كلمات 
محدود به حالتي است كه جنايتي وارد شده و مجني عليه، پس از ورود جنايت 

نمايد، و آن را شامل حالتي كه قرباني قبل از  ولي قبل از مردن، جاني را عفو مي
كند و در واقع به او اذن ارتكاب جنايت را  ايتي جاني را عفو ميانجام هر جن

دانند، زيرا در اين حالت نه تنها حق مستقر نشده بلكه سبب آن هم  دهد، نمي مي
ليكن نگارنده معتقد است كه همان . هنوز ايجاد نشده است تا بتواند اسقاط شود

توسط مجني عليه اي كه مبناي سقوط قصاص در صورت عفو جاني  مالك و ادله
باشد، مبناي سقوط قصاص در  پس از ارتكاب جنايت و قبل از سرايت آن مي

صورت رضايت پيشاپيش مجني عليه به ارتكاب جنايت هم خواهد بود و تفاوت 
را هم  »مجني عليه«ة مقنن از كلم ةاستفاد. قائل شدن بين دو حالت توجيهي ندارد

د پس از مجني عليه واقع شدن قرباني رخ توان به معني آن دانست كه عفو باي نمي
چنانچه مقتول قبل از مرگ «گفت،  طور كه اگر فرضاً مقنن مي داده باشد، همان

توانست از اين جمله اين طور  ، كسي نمي»...جاني را از قصاص نفس عفو نمايد
، تاكيد مقنن بر عفو از »مقتول« ةاستنباط كند كه، با توجه به به كار رفتن واژ

 ةاليح البته طبق اطالعات موجود در( !قرباني بعد از كشته شدن او بوده استسوي 
مجازات اسالمي، اين ماده به شكلي بازنويسي شده است كه تنها شامل قانون جديد 

  ).جنايت شود ةعفو پس از وقوع اولي
نافي حرمت  ،بديهي است عدم قصاص در صورت عفو يا رضايت مجني عليه

دي را كه با رضايت قرباني موجب مرگ يا ورود جراحت به توان افرا نيست و مي
و ) در مورد قتل( »قانون مجازات اسالمي« 612و  208اند، براساس مواد  وي شده
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به مجازات حبس ) مورد جنايات مادون نفس در( 269ماده  2و تبصره  614ماده 
ليكن جايگزين شدن ديه به جاي قصاص در چنين حالتي  34.تعزيري محكوم كرد

توان گفت، كه با توجه به لزوم توافق جاني و  و ميساز يك . مورد ترديد است
در مواردي كه مجني عليه با جاني  مجني عليه براي تبديل قصاص به ديه، جز

گذرد، اولياي دم حق  توافق كرده باشد كه ضمن دريافت ديه از قصاص مي
ليكن، در جهت رعايت بيشتر حقوق اولياي دم،  .هم نخواهند داشت ديه را دريافت

توان قائل به آن شد كه در صورت گذشت مجني عليه از قصاص اين مجازات،  مي
به حكم قانون، غيرقابل اجرا دانسته شده است و در چنين مواردي ديه، بدون  بنا

كه مثالً در قتل فرزند  طور شود، همان نياز به توافق جاني، جايگزين قصاص مي
جديد  ةنويس اليح نظر در صورت تصويب پيش اين نقطه. توسط پدر چنين است

مجازات اسالمي، كه اساساً اولياي دم را از همان ابتدا مخير به قصاص يا ديه قانون 
  .شود كرده است، تقويت مي

آميز، به ويژه در  هاي عطوفت هاي شريرانه و قتل پذيرش تفكيك بين قتل
داروها يا وسايل حياتي  ةآميز با ترك فعل، مثالً عدم ارائ مواردي كه قتل عطوفت

تر به نظر  شود، از اين هم قابل توجيه به بيمار از سوي پزشك يا پرستار، انجام مي
عدم اين تفكيك به معني آن است كه پزشك يا پرستاري كه با قطع . رسد مي

وسايل ضروري به بيمار رنجوري كه هيچ داروها و ابزار حياتي يا با ندادن دارو 
شود، قاتل عمدي محسوب شود، زيرا  اميدي به بهبود او نيست موجب مرگ او مي

مستلزم انجام فعل بوده است؛ در حالي كه اين افراد  ،قراردادي يا قانوني آنها ةوظيف
 آنها صرفاً با اين كار خود مانع مرگ طبيعي. سنگ قاتالن دانست توان هم را نمي
اند كه او  نشده و در واقع اجازه داده ـآن هم به درخواست خود وي  ـبيمار 

 ةراحت بميرد، نه اين كه باعث مرگ وي شده باشند، و در نتيجه احراز رابط
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مشكل و حتي ) يعني مرگ(حاصله  ةسببيت بين اين ترك فعل آنها و نتيج
زيرا بيماري، پيري، جراحت و نظاير آنها موجب مرگ شده . غيرممكن خواهد بود

به . هاي كمك حيات و يا حتي قطع آنها دستگاه ةاست و نه عدم معالجه يا عدم ارائ
ها در صورتي كه علت تلف غير آنها باشد موجب  ترك فعل«قول صاحب جواهر 

چون تلف هميشه مستند به وجود  )153، ص42، ج1367نجفي، (»...گردند ضمان نمي
گذاري بين قاتالن شرور  در تاييد اين نظر، كه تفاوت. مقتضي است و نه عدم مانع

حتي اگر قبل از ايراد جنايت اوليه (و آنهايي كه با درخواست و رضايت قرباني 
نظرات دو تن از  شوند، اشاره به موجب سلب حيات وي مي) به وي ابراز شده باشد

آيا جايز «ال كه ؤدر مورد اول پاسخ اين س. رسد فقهاي معاصر، مفيد به نظر مي
است كسي به بدن شخص ديگر با اذن خودش زخم و يا جرحي وارد كند يا 

  :به اين شكل داده شده است كه »خير؟
جايز نيست شخصي بدن شخص ديگر را مجروح نمايد ولو اين كه خود  شرعاً«

ال جرح و يا ؤولي اگر در فرض س داده باشد، مگر در مقام معالجه؛ شخص اذن
زخمي به بدن شخص وارد شود، ديه ثابت نيست، چون در جرح عمدي قصاص 

مورد مزبور ثبوت قصاص هم معلوم نيست، مگر در  ثابت است نه ديه و در
الغ قصاص ثر نيست و اذن ولي هم اثر ندارد، بنابراين در غيرببالغ كه اذن او مؤغير

  .)445-446، ص1426مدني تبريزي ، (»شود ثابت مي
زير نيز از يكي ديگر از فقهاي معاصر در مورد موضوع مورد بحث ما قابل  ةجمل

  :توجه است
راحت به اين معني فتوي دهد،  تواند در بعضي از مصاديق مساله، انسان نمي... «

كن، آن فرد هم با اينكه  كند كه مرا راحت مثالً مريضي كه به افراد التماس مي
كند، اينجا حكم به  از روي نهايت ترحم و تلطف برخودش تحميل مي ،تمايل ندارد
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اجب آن است كه به ديه تصالح لذا احتياط و... قصاص قدري مشكل است 
  35.»كنند
  

  نتيجه
چه بسا  با توجه به آنچه كه گفتيم، تفاوت قائل شدن بين كسي كه با رضايت و

كسي  كشد، و كسي، كه متحمل درد و رنج فراوان است، وي را مي اثر التماس بر
هاي كسي، وي را از  اعتنا به التماس كه با شرارت و قساوت، و چه بسا بي

سازد، با مباني عدل و انصاف  اش، يعني حيات، محروم مي ترين سرمايه بزرگ
مثل ( اين سازگاري در موارد مشتمل بر ترك فعل يا شبه ترك فعل. سازگار است

هاي كمك حيات به ويژه از  در اختيار قرار ندادن يا قطع كردن داروها يا دستگاه
به ترين  كه مبتال) سوي پزشكان و ساير افراد كادر درماني و يا نزديكان بيمار

اين  علي رغم. تر است باشد، آشكارتر و قابل درك آميز مي هاي ترحم حالت از قتل
گذاري و در  هاي فقهي براي اين تفاوت ران و آموزهتوان از قوانين موجود اي كه مي

گونه مرتكبان استفاده كرد، ليكن وجود يك  واقع عدم اجراي قصاص عليه اين
در چنين قانوني بايد . له كامالً ضروري استأقانون جامع براي تعيين ابعاد اين مس

مشخص تكليف مجوزهايي كه بايد براي اين اقدام اخذ شود و شرايط اعطاي آنها 
گردد، و به عالوه، براي مرتكباني كه بدون انجام اقدامات مذكور در قانون، ليكن 
از روي ترحم و عطوفت و چه بسا با درخواست ديگري، موجب سلب حيات وي 

قانونگذار ايران نبايد  .هايي كمتر از قصاص درنظر گرفته شود مجازات ،اند شده
ها رخ  از چندي در برخي از بيمارستانها، هر  ها را بر آنچه كه، طبق شنيده چشم
شود فرو بندد، بلكه بايد، با  هاي كمك حيات بيماران قطع مي دهد و دستگاه مي

پذيرش اين واقعيت، آن را قانونمند كند، تا هم حقوق بيماران و هم حقوق 
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هايي  اين شيوه قبالً در مورد سقط جنين. مرتكبان به بهترين صورت رعايت شود
فائق آمدن مقنّن بر نظرات قبلي . اند آزموده شده است ناقص الخلقه كه معلول يا

دانست، و اقدام مقنن به تصويب  كه تحت هيچ شرايطي سقط جنين را مجاز نمي
سقط درماني با  ةبيني صدور اجاز و پيش 1384در سال  »قانون سقط درماني«

ي جنين ييد پزشك قانوني مبني بر بيمارأتشخيص قطعي سه پزشك متخصص و ت
يا تهديد جاني مادر، باعث شده كه اقدامي كه قبالً به وفور، ليكن به شكل 

شد، تحت كنترل قرار گرفته و در  غيرقانوني و در شرايط غيربهداشتي، انجام مي
بدين ترتيب اقدام مشابه مقنن . زير نظر افراد متخصص انجام گيرد ،شرايط بهداشتي
  .رسد به نظر ميآميز ضروري  هاي عطوفت در مورد قتل
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  ها نوشت پي

 
منع ارتكاب قتل يكي از ده فرمان . به بعد مجمع القوانين حمورابي 196ـ براي مثال، نگاه كنيد به مواد 1

  .بوده است) ع(حضرت موسي 
مورد پروندة قتل تشكيل  750انگلستان در هر سال حدود ـ براي مثال، در كشور پنجاه ميليون نفري 2

اعم از عمدي و (ها  تر، تعداد قتل به طور دقيق. فقره محكوميت وجود دارد 450ـ500شود و حدود  مي
 680به  1997و در دوازده ماه منتهي به ژوييه  681به  1996، در سال 753به  1995در سال ) غيرعمدي

  :ك.ر. فقره بالغ شده است
Hom Office, Criminal Statistics, England and Wales 1997(1998) (cm.4162) 

ch.4; Alan Read and Peter Seago Criminal Law (London: Sweet& 
Maxwell,2002)p.384;W.Wilson,Criminal Law (London: Longman,1998) 
p.356. 

3- Ashworth 
به ترتيب، در فقه اسالمي، حقوق ايران قبل از انقالب  ـ اين چهار نوع مجازات براي جرم قتل عمدي،4

حقوق انگلستان، و كشورهايي مثل پرتغال يا بعضي از ) قانون مجازات عمومي سابق 170ماده (
كشورهاي آمريكاي التين، كه به موجب قانون اساسي خود اعمال مجازات حبس ابد يا هر مجازات 

نظمي  قانون جرم و بي 36در انگلستان بخش . ني شده استبي دانند، پيش نامعين ديگر را ممنوع مي
(Crime and Disorder Act)  با لغو مجازات اعدام براي دو جرم خيانت به  1998مصوب سال

  .كشور و دزدي دريايي
  .1370قانون مجازات اسالمي، مصوب سال  211ماده . ك.ر ـ5

6- Section 9,Offences Against the Person Act, 1861;Section 3,The British 
Nationality Act,1948. 

7- Section 4, The Suppression of Terrorism Act, 1978. 
8- Passive Personality Principle. 

حسين ميرمحمد صادقي، . ك.ـ در مورد اصول مختلف حاكم بر تعيين صالحيت كيفري محاكم، ر9
 .61ـ82صص) 1383دگستر، تهران؛ نشر دا(المللي  دادگاه كيفري بين

  .17، ص4ترمذي، سنن، ج : ـ از جمله نگاه كنيد10

11- Brown [1994]1 AC 212 
12- Emmett,1999 
13- Oversby,1991 (Oxford University Press,3rd ed.2003)f 311 Legal System 

and Laws 
14- N.G.Foster,German 
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15- The Termination of Life in Reuest and Assistance in Suicide (Review 

Procedure) Act, 2001 
16- Suicide Act, 1961 
17- Daily Mail, 26.1.2006 and The Sun, 25.1.2006 
18- Anne Turner 
19- Cocker [1989] Crim LR740. 
20- Criminal Law Revision Committee 
21- House of Lords Select Committee on Medical Ethics. 
22- Diminished Responsibility 
23- See, A.Ashwoth(ed), Rethinking English Homicide Law (Oxford 

University Press) P.12 
24- See, A.Ashworth, Principles of Criminal Law, P.289 
25- Airedate Hs Trust V.Bland [1993] Ac789 

اي متصل به بيمار را يك ترك فعل محسوب ه ـ در واقع در اين پرونده مجلس اعيان قطع دستگاه26
  .ها به بيمار از همان ابتدا دانسته است نموده و آن را همسنگ عدم ارائة اين دستگاه

27- High Court 
28- BGH 
29- N.G.Foster , German Legal System and Laws,P312 
30- The Termination Of Life  in Request and Assistance in Suicide (Review 

Procedure) Act. 
31- G.H.Gordon, Criminal Law ( Edinburg,3rd ed.2001)Vol.II,P332   

 ،2ج ) موسسه الرساله :بيروت(عبدالقادر عوده، التشريع الجنائي االسالمي . ك.ـ جهت تفصيل، ر32
 .به بعد 83ص

ديه «دارد،  مسلمان مقرر ميقانون مجازات اسالمي در مورد ديه ي جنايت بر مردة  492ـ تبصره ماده 33
رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از  مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي

 ».شود هاي خير صرف مي گردد و در راه آن پرداخت مي

، اسقاط حق 164ص) 1384نشر ميزان، : تهران(نيا در جرايم عليه اشخاص،  ـ به نظر دكتر حسين آقايي34
توان به معني زوال وصف مجرمانة قتل عمدي  را مي 268اص از سوي مجني عليه مطابق ماده قص

چنين «البته به نظر ايشان، .  قانون مجازات اسالمي دانست 612ندانسته و مرتكب را مشمول ماده 
دليل اين ناسازگاري بر » .تفسيري با نظر مقنن، مفاد ماده و اصول حقوقي چندان سازگار نيست

 .رندة حاضر پوشيده استنگا

  .101اي، جزوه درس خارج فقه، كتاب قصاص، جلسه  ـ سيد علي خامنه35
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