
  

 تكيه بر حقوقي مسئوليت كيفري ناقل ايدز در قتل؛ با  - بررسي فقهي 
  انتقال از طريق تماس جنسي

  فاروق يزداني آزاد
  امير سماواتي پيروز

  چكيده
را  ي بشريي حقوقي بلكه جامعهجامعهنه تنها كه در اين نوشتار تالش بر اين است كه موضوعي را 

موضوع مذكور در رابطه با شخصي اسـت  . دهيم قراربررسي  دمور به چالش كشيده از منظر فقه و حقوق
ي جنسـي عامدانـه بـا    بوده و با اين فرض اقدام به برقراري رابطـه  .وي.آي.اچ ايدز، كه مبتال به ويروس

توان براي چنين شخصي مسئوليت كيفـري  شود كه آيا ميدرنتيجه اين سئوال مطرح مي. نمايدديگري مي
هاي موافق و مخالف پيرامون اعمال مسئوليت كيفري مـورد توجـه و   اله استداللدر اين مق اعمال نمود؟

داريـم  بيان مـي را و در ادامه پس از نقد داليل مخالفين تصويب قانون خاص . ارزيابي قرار خواهد گرفت
-باشد و پس از بررسي نظام حقوقي ايران به اين نتيجه ميكه تصويب قانون خاص در اين زمينه الزم مي

ست و قوانيني از جمله قـانون طـرز   سيم كه در اين خصوص در ايران قانون خاصي به تصويب نرسيده ار
ي قـانوني  و همچنين اليحه 1320هاي واگير دار مصوب سال هاي آميزشي و بيماريجلوگيري از بيماري

بنابراين  پس. نمودتوان قابل اعمال تلقيمربوط به مجازات پاشيدن اسيد را در ارتباط با بحث مطروحه نمي
در انتها به بررسي فقهـي و حقـوقي عنـاويني در قـانون     . مند شداز قوانين سنتي حقوق كيفري بهره بايد

شـده  ها در خصوص بحث مورد نظر مطرحاي از حقوقدانمجازات اسالمي خواهيم پرداخت كه توسط عده
د عليه بهداشـت عمـومي، محاربـه و    شروع به قتل، ايراد ضرب و جرح عمدي، تهدي قتل،: از جمله. است

دهنـده و  توان با توجه به علم و آگاهي انتقـال هايي را كه ميدر ذيل عنوان قتل صورت. االرضافساد في
فـرض مـورد    9بودن بيمـاري متصـور دانسـت در    شخص و نوعاً كشنده نمجني عليه نسبت به ناقل بود

م كه تنها عنوان قتل در خصوص بحث مطروحه قابل گيريو در نهايت نتيجه مي. بررسي قرار خواهيم داد
  .باشداعمال مي

  واژگان كليدي 
عمـل نوعـاً    ؛نظـام حقـوقي ايـران    ؛قانون خاص ؛قتل ؛ايدز ؛مسئوليت كيفري

  .كشنده
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حقوقي مسئوليت كيفري ناقل ايدز در قتل؛ با تكيه بر  انتقال از  - بررسي فقهي 
  طريق تماس جنسي

  
 Acquired immune(ي انگليسي حروف چهار كلمهكلمه ايدز مشتق شده از 

deficiency syndrom (براي . باشدبه معني سندروم نارسايي ايمني اكتسابي مي
سه . گرفتدر آمريكا مورد شناسايي قرار 1981نخستين بار اين بيماري در سال 

دانشمندان كشف نمودند كه عامل بيماري ايدز ابتال  1984سال بعد يعني در سال 
در واقع ابتال به اين عفونت سبب تضعيف تدريجي . باشدوي مي.آي.به عفونت اچ

به عبارتي . شودهاي سفيد خون ميي تضعيف گلبولسيستم ايمني بدن به واسطه
كشته  .وي.آي.در مواجهه با اچ CD4+Tهاي ايمني بدن موسوم به ديگر سلول

- در هر ميلي متر مكعب ميشده، و ميزان آنها از حد معمول كه حدود هزار واحد 

فلذا سيستم ايمني بدن . يابدباشد به ميزان كمتر از دويست واحد كاهش مي
- ها و ساير ميكروبها، انگلها، باكتريتواند در برابر ويروسمبتاليان به ايدز نمي

شود كه شخص مبتال به ايدز به هاي مهاجم ايستادگي نمايد كه اين خود منجر مي
شود الريه محسوب ميو نادري همچون كاريني كه نوعي ذات هاي مكررعفونت

  .از دست دهددچار گردد و در نهايت جان خود را 
ي ورود ويروس ايدز به بدن شخص تا ابتال به ايدز معموالً پنج مرحله از لحظه
باشد كه اين دوره به پنجره شهرت ي اول سه الي شش ماه ميمرحله. وجود دارد

شود كه پس از سپري شدن مدت يه آنفوالنزا در شخص ايجاد ميدارد و عالئمي شب
ي بدون عالمت است دوم، مرحلهمرحله  .شوديك الي دو هفته بهبود حاصل مي

كه امكان دارد به مدت يك تا بيش از هفده سال به طول انجامد در اين دوره 
ا مبتال به شود، امشخص بيمار همانند اشخاص سالم بوده و هيچ عالمتي مشاهده نمي
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در مرحله سوم غدد لنفاوي . راحتي قادر است بيماري را به ديگران منتقل نمايد
مرحله چهارم، . باشدبدن شخص مبتال بزرگتر شده كه معموالً بدون درد و قرينه مي

هاي نهايي ايدز بوده و شخص عالئمي شامل اسهال، تب براي بيش از بروز نشانه
ده در صد وزن سابق، عرق كردن مداوم، يك ماه و كاهش وزن بيشتر از 
و اما مرحله پنجم كه در واقع منظور از . باشدخستگي، بي حالي و ضعف را دارا مي

شود كه در آن اي اطالق ميي نهايي است، به مرحلهي ايدز همين مرحلهكلمه
ها، پوست، هاي متعدد در ريه، مغز،كليهقدرت دفاعي بدن كاهش يافته و عفونت

- ر از دو سال فرد را از پاي در ميشده و معموالً كمتآشكار... ه گوارش ودستگا

شود از جمله برقراري تماس جنسي نا ميبيماري ايدز از طرق مختلفي منتقل .آورد
سرنگ مشترك، انتقال از مادر به كودك، تزريق به وسيله  ايمن با فرد آلوده،
كه در اين مقاله محوريت  )1385پور كاظمي، ( ...هاي خوني و خون و فرآورده

  .باشدبر انتقال ايدز از طريق تماس جنسي مي
  

  اعمال يا عدم اعمال مسئوليت كيفري براي ناقل ايدز: اول بخش
مسئوليت كيفري ضمانت اجرايي است كه براي تجاوز به حقوق عمومي در 

شود كه نظم عمومي نظر گرفته شده است و شدت آن به درجه اخاللي مربوط مي
  .كندرا تهديد مي

ي حقوقي را حال با توجه به روند رو به رشد ايدز در جوامع اين سئوال جامعه
به چالش كشيده كه آيا جهت پيشگيري و يا كنترل اين بيماري نياز به اتخاذ 

انگاري در اين خصوص دخالت در حريم باشد يا اينكه جرمهاي كيفري ميسياست
  شود؟آنها محسوب ميهاي فردي خصوصي اشخاص و آزادي
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  داليل مخالفان اعمال مسئوليت كيفري )الف
اي از حيث امكان كاهش انتقال ايدز فايده ،انگاريدر عمل بر جرم -1

. توان اهداف مجازات را در چهار مورد خالصه نمودمي زيرا وجود ندارد
وي را از اضرار به  ،توان در طول مدت حبساول اينكه با حبس مجرم مي

-ي اصالحي مجازات و باز سازگاردوم جنبه. گير نمودوان و زمينغير نات

ي ارعابي مجازات و چهارم مقوله مجازات سوم جنبه. باشدميكردن مجرم 
ثري در ؤتواند نقش مباشد كه هيچ يك نميو مكافات مجرم مي

كردن مجرم پيشگيري از انتقال ايدز ايفا كند، از آن جهت كه با زنداني
ي ل اين بيماري به هم بندان وي و در زمان مالقات به خانوادهامكان انتقا
ي اصالحي نيز بايد گفت كه نهايتاً اين در خصوص جنبه. گردداو ميسر 

أخير هدف تنها توانسته كه مدت عدم ارتكاب مجدد جرم را اندكي به ت
-فاقد كارايي الزم در اين خصوص ميي ديگر نيز و دو مقوله. ندازدبي

  . باشد
انگاري در اين زمينه در حقيقت ورود قانونگذار به حريم مجر -2

 .بويژه در خصوص انتقال از طريق تماس جنسي. باشدخصوصي افراد مي

ثرتري را در پيشگيري ايفا ؤتواند نقش بسيار مآموزش افراد مي -3
هاي بسيار هنگفتي در رابطه و جرم انگاري در عمل مستلزم هزينه. نمايد

در حاليكه . باشدهكار، محاكمه و مجازات وي ميبا تعقيب كيفري بز
هاي بهتري همچون آموزش و توان صرف برنامهاي را ميچنين هزينه

 .انجام تحقيقات و پيشگيري از اين بيماري نمود

شود كه برخي از افراد كه انگاري در اين خصوص منجر ميجرم -4
آزمايشات  دانند هيچگونه رغبتي براي انجامميآلودگي خود را محتمل
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در اين امر را پنهان نمايند تا  ،پزشكي نشان نداده، و يا در صورت آگاهي
 .معرض اتهام انجام جرمي، در آينده قرار نگيرند

 
از . ي اثبات استنمايند در خصوص ادلهمهمترين دليلي كه مخالفان ابراز مي

ال ايدز بوده ي انتقبايست اثبات نمايد كه اوالً متهم واسطهآن جهت كه شاكي مي
كه اثبات اين دو مقوله . و در ثاني متهم آگاهانه بر چنين عملي اقدام نموده است

همچنين به دليل اينكه از  .باشداگر نگوييم غير ممكن است به مراتب دشوار مي
ي نسبتاً تا زمان بروز عالئم و آثار بيماري فاصله .وي.آي.زمان انتقال ويروس اچ
احسانپور، ( شودآوري ادله نيز با دشواري روبرو ميجمعزيادي وجود دارد لذا 

1388.(  
  نقد و ارزيابي داليل مخالفان اعمال مسئوليت كيفري  )ب

انگاري اگرچه نتواند به طور كلي شد كه جرمدر خصوص دليل اول بايد متذكر
اين ديدگاه . تواند ميزان آن را كاهش دهدمانع چنين اقداماتي گردد، اما مي

. عليه غافل مانده استثير مجرم توجه داشته حال آنكه از مجنيأانه تنها به تبدبين
ي عمل ديگري به بيماري ايدز مبتال شده است، اگر مورد شخصي كه به واسطه

تواند را مشاهده ننمايد مي ناقل بيماريحمايت كيفري واقع نگردد و به مجازات 
اي كه هيچ نتقام گرفتن از جامعهو به عبارتي براي ا. ينده تبديل شودآبه مجرم 

نمودن اين بيماري به ديگران حمايتي از وي به عمل نياورده است، به منتقل
اين در حاليست كه اگر چنين شخصي مشاهده نمايد كه جامعه . مبادرت ورزد

رساند را به مجازات مي ناقل بيماريحمايت الزم را از وي به عمل آورده و 
كند كه منتقل نمودن هم شده و همچنين مشاهده ميموجبات تشفي خاطرش فرا

. اسخ نبوده و مجازات در پي داردجامعه بدون پافراد ي اين بيماري از ناحيه
ي منتقل نمودن بيماري به ديگري در وي تا حد بسيار زيادي بنابراين انگيزه
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يي گيري و كنترل بيماري ايدز نقش بسزاتواند در پيشكاهش يافته و اين خود مي
  .ايفا كند

در خصوص دليل دوم بايد اشاره نمود كه حريم خصوصي افراد تا زماني مورد 
رساندن به جامعه حمايت است كه اعمال و رفتار آنها سبب اضرار به غير و آسيب

  .اصل چهلم قانون اساسي نيز بيانگر همين مطلب است. را فراهم نكند
ه جرم انگاري منافاتي با آموزش در ارتباط با دليل سوم نيز بايد بيان داشت ك

همگاني و فرهنگسازي در اين خصوص نداشته و اين دو در واقع مكمل يكديگر 
  . هستند و بايد هر دوي آن ها را در كنار هم اعمال نمود

باشد زيرا شخصي كه آلودگي خود را دليل چهارم نيز چندان دليل محكمي نمي
ه در مظان اتهام قرار نگيرد از آزمايش داند اما از ترس اينكه در آيندمحتمل مي

شده مشمول ضمان بوده و ي تقصيري كه مرتكبآورد بواسطهممانعت به عمل مي
پذيريم كه اثبات جرم و اما در خصوص دليل آخر، ما هم مي. بايد پاسخگو باشد

-اما اين دليل مناسبي براي عدم اعمال سياست. هاي بسياري همراه استبا دشواري

از آن جهت كه در بسياري از موارد جرايم در . باشدفري در اين زمينه نميهاي كي
ن و اوضاع و احوال و اي از موارد قرايشود و در پارهي اقرار متهم اثبات مينتيجه

  . گشا باشدتواند راهعلم قاضي مي
د كه دو نكته داراي اهميت را بيان ندانالزم مي گاننگارند پايان مقاله،در 

اي مرتبط با امور اول اينكه درست است كه در نگاه اول معضل ايدز مقوله .دندار
اما با توجه به اينكه امروزه ايدز به يك معضل جدي . بهداشتي و درماني است

بايست هاي مربوط به بهداشت عمومي مياجتماعي تبديل شده، لذا در كنار سياست
را مد نظر ... ني، فرهنگي وهاي تقنيبراي پيشگيري و كنترل اين بيماري سياست

گرفتن مسئوليت كيفري براي ناقل ايدز تنها در صورتي در نظر از طرفي،. قرار داد
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ثر واقع شود و به پيشگيري و كنترل اين بيماري كمك نمايد كه ؤتواند ممي
اين مقوله، قوانين حمايتي خاصي براي مبتاليان اين بيماري نيز تدوين عالوه بر 

آمدن اين ديدگاه در جامعه جلوگيري شود كه اين اشخاص جودگردد تا از بو
گرفته و به شهروندي مجرماني بالقوه بوده و هرچه بيشتر مورد طرد جامعه قرار

اين خود . باشنددرجه دو تبديل شده كه داراي نقشي كامالً انفعالي در جامعه مي
نه تنها به  كه. دتواند به مراتب آثار منفي بسياري را به همراه داشته باشمي

پبشگيري و كنترل اين بيماري كمكي نرساند بلكه تاثيري معكوس را به همراه 
  . داشته باشد

  
  ضرورت يا عدم ضرورت تصويب قانون خاص: دوم بخش

ي با توجه به مطالبي كه در خصوص لزوم اعمال سياست كيفري در زمينه
گردد كه آيا نيازي به مي انتقال بيماري ايدز بيان داشتيم حال اين سئوال مطرح

شود؟ يا اينكه صرف عناوين تصويب قانون خاص در اين رابطه احساس مي
موجود و سنتي حقوق كيفري مانند قتل، شروع به قتل، ايراد صدمات بدني، انتقال 

نمايد و نيازي به تصويب قانون خاص احساس كفايت مي... هاي آميزشي وبيماري
  . شودنمي

ي تخصصي ايدز وابسته به سازمان ال برخي از جمله كميتهسؤ در پاسخ به اين
ملل متحد و همچنين كميته حقوق بشر اين سازمان به مخالفت با تصويب قانون 

ي كيفري با اوالً، با توجه به امكان مقابله :نمايدمي خاص پرداخته و چنين استدالل
صرف وقت و هزينه  اين معضل از طريق قوانين و مقررات موجود ديگر نيازي به

ثاني، ممكن است كه تدوين قانون خاص در. براي تصويب قانون خاص وجو ندارد
ها بيش از آنچه كه از جرايم سنتي حاصل ي ارعابي مجازاتثير چنداني در جنبهأت
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شود كه بتوان عمل ثالثاً، تصويب قانون خاص سبب مي. باشدآيد در پي نداشتهمي
داد كه اين خالف اهداف ام و خاص مورد مجازات قرارواحد را با دو عنوان ع

   .)1387احسانپور، ( حقوق كيفري است
: عقيده دارند گاندر پاسخ به استدالالت مخالفين تصويب قانون خاص نگارند

توان با اين درست است كه از طريق قوانين و مقررات موجود و عناوين سنتي مي
تواند تا حد بسيار زيادي تعاريف را خاص مياما تصويب قانون . پديده مقابله نمود

هاي بسياري كه قوانين و ها و نقصنموده و كاستيتر ارائهتر و دقيقروشن
و مانع تشتت آرا و . مقررات سنتي موجود از آن برخوردارند را بر طرف نمايد

كه يك قانون همچنين زماني. گرددهاي متفاوت بر يك عمل واحداعمال مجازات
گردد توجه عموم نسبت به آن موضوع ر رابطه با يك موضوع تصويب ميخاص د

اما در . تواند نوعي بازدارندگي را به همراه داشته باشدبيشتر شده و اين خود مي
شود كه بتوان عمل واحد را خصوص اين ايراد كه تصويب قانون خاص موجب مي

يب قانون خاص و كه با تصو گفتبايد  ،با دو عنوان عام و خاص مجازات كرد
تعارض بين دو قانون عام و خاص نيز كامالً بر  ،آن قابليت اجرايصراحت بر 

  .در خصوص آن موضوع اعمال شود بايدطرف شده و قانون خاص 
  

  بررسي وضعيت نظام حقوقي ايران: سوم بخش
توان رفتار شخصي كه چگونه مي شودمطرح مياين سئوال  ،اين مبحث بارهدر

داد و وي را به كند مورد پيگرد قرارايدز را به ديگري منتقل ميرا كه بيماري 
بررسي شود، كه در اين مورد قانون خاصي در  بايددر ابتدا  مجازات قانوني رساند؟

اي از حقوقدانان معتقدند كه رفتار چنين عده يا خير؟ وجود داردنظام حقوقي ايران 
هاي هاي آميزشي و بيماريبيماريفردي را شايد بتوان با قانون طرز جلوگيري از 
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ميرمحمد (رساندمجلس شوراي ملي به مجازات 11/3/1320واگيردار مصوب 
اين گروه معتقدند كه اگرچه در اين مصوبه نامي از ايدز به ميان ). 1386صادقي،

توان از وحدت مالك اين قانون آنجا كه بيماري از طريق نيامده است، لكن مي
- اين قانون تمسك 9ي ايشان به ماده. فته، استفاده نمودآميزش جنسي سرايت يا

واگير دار بوده و يا آميزشيهر كس بداند مبتال به بيماري« : داردجسته كه بيان مي
آنكه اوضاع و احوال شخصي او طوري باشد كه بايستي حدس بزند كه بيماري 

قضايي  واگير است و به واسطه آميزش او طرف مقابل مبتال شود و به مرجع
شود، ديبي از سه ماه تا يك سال محكوم ميأكننده به حبس تشكايت كند مبتال

...«  
مقصود از « : داردقانون مزبور بيان مي 1ي ماده اين در حاليست كه تبصره

در . است) شانكر نرم(آتشك - )سيفليس(كوفت -هاي آميزشي سوزاكبيماري
  ».هر نقطه از بدن كه واقع باشد

ي مذكور حصري بوده و نه تمثيلي فلذا اين د كه مصاديق تبصرهشومشاهده مي
درست است كه بيماري . قانون تنها در خصوص اين مصاديق قابل اعمال است

هاي مذكور بويژه سيفليس بسيار شباهت دارد و هر دو بر سيستم ايدز با بيماري
-د قرار ميف بدن را مورد تهاجم خوهاي مختلدفاعي بدن تاثير گذاشته و ارگان

 شود كه عامل بيماري سيفليس ميكروبي بنامميدهند، اما باز هم مشاهده
پور ( باشدباشد در حاليكه عامل ايدز نوعي ويروس ميمي) ترويونماپاسيدم(

توان يكسان قلمداد نمود، اين دو بيماري را هرگز نمي ،اينبنابر) 1385كاظمي، 
گرفتن بدين سان خالف تفسير كمضافاً اينكه ما مطلع هستيم كه وحدت مال

تواند به عنوان قانوني فلذا اين قانون نمي. باشدمضيق و اهداف حقوق كيفري مي
  .خاص در ارتباط با اين موضوع قلمداد شود
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- ي قانوني مربوط به مجازات پاشيدنبرخي ديگر انتقال بيماري ايدز را با اليحه

ي اكثريت قضات به نظريه اند اين ديدگاه منتسب استدانستهاسيد منطبق
ي كه با مشاهده). 1387قنبري،  عباسي، عباسيان، احسانپور،( دادگستري فيروزكوه

توسط مجلس شوراي ملي در اين خصوص به  1337اي كه در بهمن ماده واحده
ن جهت آاز . شود كه اين ديدگاه قوياً مردود استتصويب رسيده، كامالً هويدا مي

كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع هر«: داردذعان ميكه اين ماده واحده ا
تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي شود به مجازات اعدام  و اگر موجب 

عليه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و مرض دائمي يه فقدان يكي از حواس مجني
مجرد  يا اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا شود به حبس

سال محكوم  5تا  2سال و اگر موجب صدمه ديگري شود به حبس از  10تا  2از 
شود كه اين ماده واحده تنها شامل فعل مثبت پاشيدن مشاهده مي. »…، خواهد شد

و صدق اين عنوان بر انتقال ايدز قياس . باشداسيد يا تركيبات شيميايي ديگر مي
با توجه به مطالبي كه . شوداصل قلمداد ميتلقي شده، و امري كامالً بعيد و خالف 

شود كه در نظام حقوقي ايران قانون خاصي در ارتباط با فعل مطرح شد مالحظه مي
شود ؤال مطرح ميحال با اين تفاسير اين س. كننده بيماري ايدز موجود نيستمنتقل

  رد؟هاي مقرر براي جرايم سنتي در اين خصوص بهره بتوان از مجازاتيا ميآكه 
ي قبح عقاب بالبيان و اسالمي با توجه به قاعدهبايد توجه داشت كه در فقه

قانون مجازات اسالمي  2ي اصل برائت و در حقوق كيفري ايران با توجه به ماده
جرم هر فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات : داردكه بيان مي

و همچنين با توجه به اصل . شودميتعيين شده باشد و بدون قانون جرمي محقق ن
دارد حكم مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق قانون اساسي كه اذعان مي 36

قانون اساسي كه همگي  166و همچنين اصل . دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
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صرف . شندباها در حقوق جزا ميبودن جرايم و مجازاتبيانگر اصل مهم قانوني
. ي كيفري دانستتوان واجد جنبهن يك بيماري را به خودي خود نمينمودمنتقل

نمودن يك بيماري به موجب قانون مورد اول آنكه منتقل: مگر در دو صورت
شده و برايش مجازات در نظر گرفته) جرم انگاري عمل(باشد گرفتهاشاره قرار

جلوگيري از  به عنوان مثال انتقال بيماري سيفليس به موجب قانون طرز. باشد
دوم، زمانيكه يك . 1320هاي واگير دار مصوب هاي آميزشي و بيماريبيماري

ن مورد توجه قانونگذار بوده و آبيماري داراي اثري باشد كه آن اثر مترتب از 
ي كه منجر به جنايتي بر يبراي مثال بيمار. برايش مجازات در نظر گرفته شده باشد

نمودن آن توسط قانونگذار جرم صرفاً منتقلاگرچه . نفس يا مادون نفس گردد
توان از باب قتل يا صدمات و جنايات مادون كننده را ميانگاري نشده اما منتقل

  .نفس مورد پيگرد و تعقيب قرار داد
باشد كه آن را از ي بارز ميداشت كه بيماري ايدز داراي دو مشخصهبايد توجه
نخست، آنكه ايدز در : و خصيصه عبارتند ازكه اين د. نمايدها جدا ميساير بيماري
دوم، آنكه اين بيماري تا كنون . باشدهاي قابل سرايت به ديگران ميشمار بيماري

اين با توجه بنابر. شودي مرگ ميدرماني نداشته و شخص مبتال سر انجام اسير پنجه
ته لذا به اينكه اين بيماري قابل سرايت سرانجامي جز مرگ براي شخص مبتال نداش

بايست ذيل عنوان قتل مورد بررسي و تحليل قرار داد كننده را ميعمل فرد منتقل
اند كه به نقد و اي مصاديق ديگري را مطرح نمودهالبته در كنار اين مصاديق عده

  . ها نيز به طور اجمالي خواهيم پرداختبررسي آن
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  انتقال ايدز حقوقي عناوين مجرمانه در خصوص -بررسي فقهي: چهارم بخش
  قتل  )الف

همانطور كه بيان داشتيم بيماري ايدز تاكنون درماني نداشته و سرانجام شخص 
ايست از باب بي اين بيماري را ميدهندهبنابراين انتقال. شودمبتال دچار مرگ مي
در فقه اسالمي عمل شخصي كه ديگري را به ايدز مبتال . دادقتل مورد تعقيب قرار

بايست مصداق تسبيب در ميرد را ميزبور بر اثر اين بيماري مينموده و شخص م
در تعريف سبب آمده است، آنچه كه از وجودش وجود . آوردجنايت به شمار

ديگري الزم نيايد اما از عدمش عدم ديگري الزم آيد و در واقع اگر آن عمل 
  ). 1383محقق داماد، (گشتشد تلف نيز محقق نميواقع نمي
ي تسبيب مبتني بر اجماع است و از آن جا كه دند چون قاعدهاي معتقعده

بايست به قدر متيقن آن كه همان عمل شود لذا مياجماع دليل لبي قلمداد مي
در جواب اين دسته . شودعمدي است اكتفا نمود و عمل غير عمدي را شامل نمي

ي ، صحيحهي حلبيبايد بيان داشت كه مستند اين قاعده رواياتي از جمله صحيحه
و شمول  با توجه به عمومبنابراين . باشدمي) ع( زراره و موثق سماعه از امام صادق

و . گيرندعمدي هر دو تحت حكم اين قاعده قرار ميروايات اعمال عمدي و غير
  ). 1383محقق داماد، (شودفاعل در هر دو صورت ضامن تلقي مي

تي ضامن است كه ضرر ي حايز اهميت اين است كه مسبب در صوراما نكته
ي عليت بين ضرر وارده و بنابراين احراز رابطه. وارده منتسب به عمل وي باشد

  . فعل ارتكابي امري الزم و ضروري است تا بتوان مسبب را مسئول قلمداد نمود
توان اند اما مياگرچه بسياري از فقها مستقيماً متعرض مبحث انتقال ايدز نشده

ي غذاي ي ديگري بوسيلهام فقهي در خصوص تغذيهمناط واحدي را در احك
 توان مشاهده نمودمسموم بدست آورد كه مباني نظرات جديد را در خالل آن مي
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از كتاب  16له  أدر تحرير الوسيله در مس) ره( از جمله امام خميني). 1386روشن،(
و قصد قتله به لو قدم له طعاماً مسموماً بما يقتل مثله غالباً ا«: داردقصاص بيان مي

موسوي ( »فلو لم يعلم الحال فأكل و مات فعليه قود و ال اثر لمباشرة المجني عليه
يعني اگر كسي طعام مسمومي را پيش ديگري بگذارد و سم به  ).1383خميني، 

. كشد و يا قصد قتل وي را از اين طريق داشته باشداي باشد كه مثل او را ميگونه
پس بخورد و بميرد قصاص بر او ثابت . نداشته باشدوي و خورنده علم به حال 

نيز شخص سبب قتل ديگري را در اين جا . عليه اثري نداردو مباشرت مجني. است
  .استآوردهي طعام مسموم فراهمبواسطه

يتحقق العمد «: داردحال با توجه به تعريف فقهي قتل عمدي كه بيان مي 
و بقصد فعل يقتل به غالباً و إن لم يقصد  محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً

شويم در مواقعي كه شخص قصد قتل متوجه مي). 1383موسوي خميني، ( »القتل به
نمايد كه نوعاً كشنده است عمل وي قتل ديگري را دارد و يا قصد فعلي را مي

له به اين أاما هميشه مس. باشدو مستحق قصاص مي. شودعمدي محض قلمداد مي
تر ي مطروحه بحث كمي پيچيدهلهأنيست و با ورود فروض ديگر به مسسادگي 

و يا زمانيكه . عليه خود به عمل رضايت داردبراي مثال زمانيكه مجني. شودمي
-بايست صورتبنابراين مي. بودن عمل اطالعي نداشته استمرتكب از نوعاً كشنده

  . يان داشتداد و حكم را بهاي مختلف را جداگانه مورد بررسي قرار
از آن جهت كه موضوع بحث درخصوص مسئوليت كيفري ناقل ايدز در قتل 

هايي را بررسي لذا صورت. باشدبا محوريت انتقال از طريق تماس جنسي مي
نمودن تماس جنسي ايدز آن شخص ناقل ايدز از طريق برقرارخواهيم كرد كه در 

رايت بيماري بعد از مدتي است و شخص مزبور بر اثر سرا به ديگري منتقل نموده
  .ميردمي
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هاي مختلفي با توجه به علم و آگاهي مرتكب و در خصوص اين بحث صورت
بودن يا قابل سرايت(بودن مرتكب به بيماري ايدز عليه نسبت به يك، مبتالمجني
اين صور  گانكه نگارند. بودن بيماري قابل طرح استو دوم، نوعاً كشنده) بيماري
داده و سپس را ابتداً مورد بررسي فقهي قرار تقسيم نموده و هر يك مورد 9را به 

  . داردحكم قضيه را در حقوق موضوعه و قوانين كيفري بيان مي
بايست با توجه به اين مطلب كه از زمان انتقال ويروس به ليكن در آغاز مي

د شوبدن شخص تا مرگ وي بر اثر اين بيماري معموالً مدت زمان طوالني طي مي
ي سببيت را با قدري بايد بيان داشت كه اين مدت طوالني اگرچه احراز رابطه

فلذا در صورتيكه بين . شوداما به هيچ وجه نافي آن تلقي نمي ،كندمشكل همراه مي
ي باشد رابطهعمل فرد در انتقال ويروس ايدز و نتيجه كه همان مرگ شخص مي

ايست از بكننده بوده و وي را ميسببيت احراز شود عمل منتسب به شخص منتقل
ي قانون مجازات نويس اليحهخوشبختانه در پيش. دادباب قتل مورد تعقيب قرار

دارد نموده و بيان ميمشكل را بر طرف 311- 3ي اسالمي اليحه نويس در ماده
گرفته مانع از تحقق عمد نيست ي زماني بين عمل جاني و جنايت انجامفاصله«

در ثاني بايد بيان داشت هر جا . »مانند مرگ ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده
نمايد مورد كشتن ديگري ويروس را به وي منتقلكننده به قصدكه شخص منتقل

- شده، و وي را ميقانون مجازات اسالمي محسوب 206از مصاديق بند الف ماده 

  . قاتل عمدي مورد تعقيب قرار دادبايست تحت عنوان 
- ورد اشاره قرار گرفت ميگانه كه در باال م نههاي حال به بررسي صورت

  . پردازيم
بودن اولين فرض زماني است كه مرتكب به ناقل بودن خويش و نوعاً كشنده 

داند كه عليه اطالعي در اين خصوص نداشته و نمياما مجني. بيماري علم دارد
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در رابطه با اين فرد با توجه به مناط واحدي كه . به بيماري ايدز است مرتكب مبتال
توان استنباط ي غذاي مسموم بيان داشتيم ميي تغذيه ديگري به وسيلهلهأاز مس

كننده شود و منتقلنمود كه اين مورد از مصاديق بارز قتل عمدي محسوب مي
آمده از فقهاي معاصر ملاما با توجه به استفتائات به ع. باشدمستحق قصاص مي

از طرفي يك دسته از فقها از جمله . توان مشاهده نمودها مياختالف نظر را بين آن
سيستاني، ... اي، آيت اخامنه... لنكراني، آيت افاضل... بهجت، آيت ا... آيت ا
بودن عمل مطلع دارند در صورتيكه مرتكب از نوعاً كشندهفاضل، بيان مي... آيت ا
از . باشدورد از مصاديق قتل عمدي است فلذا شخص مستحق قصاص ميباشد م

بودن ايدز به دارد از آن جهت كه كشندهاردبيلي بيان مي... طرف ديگر آيت ا
ي برقراري ارتباط طور صد در صد قطعي نيست اگر ثابت شود كه مرگ در نتيجه

نشأ اختالف در واقع م). 1386روشن، (باشد نه قصاصجنسي بوده موجب ديه مي
 گاني نگارنداما به عقيده. باشدبودن عمل ميدر احراز يا عدم احراز نوعاً كشنده

نظر گروه اول از فقها با توجه به تعاريف علم پزشكي در خصوص بيماري ايدز 
از آن جهت كه علم پزشكي ثابت نموده كه اين بيماري . رسدتر به نظر ميصائب

  . سرانجامي جز مرگ ندارد
از نظر . شودعمل انتقال ايدز از مصاديق اعمال نوعاً كشنده قلمداد مي فلذا

شود اگر مرتكب قصد حقوقي نيز اگر بپذيريم كه اين عمل نوعاً كشنده قلمداد مي
قانون مجازات اسالمي  206ي كشتن را نيز داشته باشد عمل مصداق بند الف ماده

اگر قصد كشتن را نداشته باشد و . شودقلمداد شده و وي به قتل عمدي محكوم مي
شود با دانسته عمل ارتكابي عملي نوعاً كشنده قلمداد مياما با توجه به اينكه مي

مواردي كه «: داردقانون مجازات اسالمي كه بيان مي 206توجه به بند ب ماده 
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چند قصد كشتن شخص را قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر
  . به قتل عمدي محكوم شده و مستحق قصاص است» شدنداشته با

بودن بودن و نوعاً كشندهفرض دوم زماني است كه مرتكب از طرفي به ناقل
بودن مرتكب و همچنين عليه نيز به ناقلبيماري علم دارد و از طرف ديگر مجني

ي و با اين حال رضايت به برقراري رابطه. نوعاً كشنده بودن بيماري واقف است
داند كه مرد ناقل ايدز است و همچنين آگاه است براي مثال زن مي. دهدجنسي مي

ي جنسي و با اين حال به برقراري رابطه. باشدكه اين بيماري نوعاً كشنده مي
  . دهدرضايت مي

آيد كه اين مورد همانند موردي است كه شايد در ابتدا اين چنين به نظر
دهد و شخص مزبور با علم به ديگري قرار ميشخصي غذاي مسمومي را در اختيار 

بودن شخص خورد كه در صورت بالغ و عاقلبودن، غذاي مسموم را ميمسموم
بايد توجه داشت كه در اين فرض ).  1377شهيد ثاني، ( قصاص و ديه منتفي است

شده نقشي گذارد در مرگ حاصلشخصي كه طعام مسموم را در اختيار ديگري مي 
نموده و اين خود شخص است كه ته و تنها اسباب و وسايل را فراهمانفعالي داش

- ر واقع مباشر قتل خويش قلمداد ميآورد و دموجبات مرگ خويش را فراهم مي

كشي نموده و از آن جهت به عبارتي ديگر در واقع شخص مبادرت به خود. شود
ونت در قتل توان فرد ديگر را متهم به معاشود نميكه خودكشي جرم محسوب نمي

  . نمود
اين در حاليست كه در فرض ما اگرچه شخص به ناقل بودن ديگري و نوعاً 

بودن بيماري آگاهي دارد اما از طرف ديگر شخص مقابل نيز نسبت به كشنده
بودن اين بيماري واقف است ابتالي خويش به بيماري ايدز و همچنين نوعاً كشنده

توان بنابراين در اينجا نمي. نمايدجنسي مي و با اين حال اقدام به برقراري تماس
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گان گفت كه وي هيچ نقشي نداشته و كامالً منفعل بوده است بلكه به نظر نگارند
در واقع شخص ناقل مباشر عمل بوده . شودميدر اينجا اجتماع سبب و مباشر مطرح

ت و و در اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسئولي. شودعليه سبب قلمداد ميو مجني
حتي اگر مسبب و مباشر . باشد مگر سبب اقوي از مباشر باشدضمان مباشر مي
موسوي خميني، ( شودنمايند باز هم مباشر ضامن قلمداد مي نقشي مساوي ايفا

توان سبب را اقوي از مباشر بنابراين با توجه به اينكه در فرض مذكور نمي). 1383
فاضل ... در استفتائي كه از آيت ا .نمودمباشر را ضامن تلقي بايددانست لذا 

به جنايت مجوز جواز آن  رضايت«: داردلنكراني به عمل آمده ايشان نيز بيان مي
اي ديگر از فقهاي معاصر از منتهاي مراتب عده). 1388احسانپور، ( »باشدنمي

ناقل بيماري ضامن نيست اگرچه قابل «: موسوي اردبيلي معتقدند... جمله آيت ا
  » .تتعزير اس

از . اما آنچه با حقوق موضوعه مطابقت بيشتري دارد همان ديدگاه اول است
عليه به ارتكاب افعالي كه به حيات، سالمت و تماميت آنجا كه رضايت مجني
عليه تنها رساند، تأثيري نداشته و در واقع تأثير رضايت مجنيجسماني او آسيب مي

ي قانون است كه از مبتني بر اجازه به طور استثنائي در صورت فقدان منع شرعي و
رفته و اكراه را نيز حتي قانونگذاز از اين هم فراتر. شوداسباب اباحه عمل تلقي مي

  . داندمجوز قتل نمي
اما اگر مجني عليه قبل از مرگ، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد مطابق ماده 

بنابراين اولياء دم . شودقصاص ساقط شده و ديه نيز به تبع آن ساقط مي .ا.م.ق 268
تواند مطابق اما حاكم مي. توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص يا ديه را نمايندنمي

  .ا وي را به حبس تعزيري از سه تا ده سال محكوم نمايد.م.ق 612ماده 
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شود تصويب با تمام اين تفاسير آنچه كه بيش از هر چيز كمبودش احساس مي
دادن فصل خاصي از قوانين عام در خصوص اين بحث قانون خاص و يا اختصاص

كه اميد است در قانون جديد مجازات اسالمي اين امر صراحتاً پيش بيني . باشدمي
  . شود تا تمامي اين مشكالت و تناقضات مرتفع گردد

بودن خويش و نوعاً شود كه مرتكب به ناقلو اما صورت سوم زماني محقق مي
بودن عليه تنها از ناقلدر حاليكه مجني .آگاه باشد) بيماري(كشنده بودن عمل

بودن اين بيماري اما در خصوص كشنده. طرف مقابل به بيماري ايدز آگاه است
در اين فرض با توجه به اينكه مرتكب از نوعًا كشنده بودن . هيچ اطالعي ندارد

ها به عليه تنبودن خويش كامالً مطلع است در حاليكه مجنيعمل و همچنين ناقل
باشد بودن مرتكب علم دارد و از نتيجه كه همان نوعاً كشنده بودن عمل ميناقل

و مسئوليت توان وي را سبب اقوي قلمداد نمود اين نمياطالع است بنابركامالً بي
پر واضح است كه مرتكب در اين فرض اقوي بوده و . را متوجه خود وي دانست

در فرض قبلي بيان ان حكمي را كه و هم مسئوليت را متوجه وي دانست دباي
  .دانست قابل اجرادر اين فرض نيز  داشتيم بايد

بودن خويش عالم است اما فرض چهارم مربوط به زمانيست كه مرتكب به ناقل
در . اطالع استبودن آن بيبودن بيماري يا نوعاً كشندهسرايتنسبت به قابل
در . باشدطالع ميابيبيماري ايدز بودن طرف مقابل به عليه از ناقلحاليكه مجني

خصوص اين فرض استفتائاتي از برخي فقهاي معاصر به عمل آمده كه در ذيل  
  . داريمآنها را بيان مي برخي از

- بودن وسيله بوده و ميمال كننده آگاه به آلودهعاگر است«: سيستاني... آيت ا

قصاص براي اولياء  شود حقدانسته كه اين گونه استعمال عادتاً سبب فوت مي
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كننده ضامن ديه است و بايد كفاره مقتول ثابت است در غير اين صورت استعمال
  » .بدهد
- بيمار عمداً ديگري را آلوده مي الي كهدر فرض سؤ«: فاضل لنكراني... ت اآي

كند و فوت ديگري مستند به اوست وي مرتكب قتل شده است و بعيد نيست در 
از استفتائات » .اشته است از مصاديق قتل عمدي باشدصورتي كه علم به موضوع د

بودن عمل شود، در مواردي كه شخص علم به كشندهآمده چنين استنباط ميبه عمل
در حقوق . شودعمدي تلقي مييا انتقال مرض را ندارد قتل او از مصاديق شبه

ه بايست همين ديدگاه را پذيرفت و شخص را مطابق بند ب مادموضوعه نيز مي
از آن جهت كه شخص . به قتل شبه عمد و پرداخت ديه محكوم نمود .ا.م.ق 295

و حال ) برقراري تماس جنسي. (شودقصد فعلي را دارد كه نوعاً سبب جنايت نمي
شود كه شخص به هر ال مطرح ميؤدر مقابل اين س. اتفاقاً موجب جنايت شده است
يست وي را مطابق بند ب ماده بااست و مياي شدهحال مرتكب عمل نوعاً كشنده

  . ا به قتل عمدي محكوم كرد و مستحق قصاص دانست.م.ق 206
داشت كه عدم تصريح مقنن در بند ب به لزوم آگاه بودن قرباني اما بايد توجه
تواند جهل خود را نسبت بودن عمل به اين معنا نيست كه وي نميبه نوعاً كشنده

ع در بند ب بر خالف بند ج اين ماده اصل بر در واق. به اين موضوع اثبات نمايد
تواند ولي مرتكب مي. باشدبودن عمل ميآگاهي مرتكب نسبت به نوعاً كشنده

منتهاي مراتب . نمايد و از مجازات قتل عمدي بگريزداطالع خود را ثابتعدم
همانطور . شودصرف ادعاي شخص در خصوص عدم آگاهي از وي پذيرفته نمي

و إن ادعي الفاعل الجهل به ... « : داردالكالم بيان ميدر جواهر كه صاحب جواهر
بنابراين وي ). 1374نجفي، (»اذا لو سمعت دعواه بطلت أكثر الدماء كما هو واضح 

  . بايست براي گريز از اتهام قتل عمدي ادعاي خويش را ثابت نمايدمي
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خود آگاه  بودنو اما فرض پنجم مربوط به حالتي است كه مرتكب به ناقل
عليه در مقابل مجني. باشداطالع ميبودن بيماري كامالً بياست اما از نوعاً كشنده

اطالع بودن بيماري بيبوده اما از نوعاً كشندهبودن طرف مقابل آگاهنيز از ناقل
. در اين فرض با توجه به توضيحاتي كه در خصوص فرض قبلي ارائه گرديد. است

بايست ديه را شود و خود ميعمدي تلقي ميقتل شبهعمل مرتكب از مصاديق 
  .پرداخت نمايد

باشد اي كه در ارتباط با دو فرض اخير حائز اهميت است از اين قرار مينكته
ا به حبس از يك تا سه سال .م.ق 616بايست مطابق ماده كه شخص مرتكب را مي

-ي بيد بواسطهعمكه قتل غيردر صورتي«: مطابق اين ماده. ز محكوم نمودني

مباالتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا به سبب احتياطي يا بي
شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت عدم رعايت نظامات واقع
مگر اينكه خطاي محض . ي اولياي دم محكوم خواهد شدديه در صورت مطالبه

شروع باشد از آن جهت كه  مرتكب به ناقل ي دو طرف مزيرا اگر رابطه» .باشد
- احتياطي تلقي ميبودن خويش عالم است لذا برقراري تماس جنسي از مصاديق بي

باشد عمل از مصاديق بارز عدم رعايت نظامات ) زنا(مشروع و اگر رابطه غير. شود
بنابراين شخص مزبور در دو فرض اخير عالوه بر پرداخت ديه به يك تا . باشدمي
  . شودسال حبس محكوم مي سه

داند كه عمل وي بودن خويش عالم است اما نميدر فرض ششم مرتكب به ناقل
بودن عليه هم از ناقلدر مقابل مجني. شودميدر سرايت بيماري نوعاً كشنده قلمداد
ي به عقيده. بودن بيماري كامالً آگاه استطرف مقابل و هم از نوعاً كشنده

با . شودفرض همانند فرض دوم اجتماع سبب و مباشر محقق ميدر اين  گاننگارند
بودن آن بودن بيماري و يا از قابل سرايتاين تفاوت كه مرتكب از نوعاً كشنده
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عليه فلذا مجني. عليه نسبت به تمام جوانب علم دارداطالع است در حاليكه مجنيبي
و مسئوليت را متوجه  .توان در اين فرض سبب اقوي از مباشر قلمداد نمودرا مي

قانون مجازات اسالمي مراجعه  363خود وي دانست براي اطالع بيشتر به ماده 
عليه اقدام به خودكشي نموده و از آنجا كه به عبارتي ديگر گويي مجني. نماييد

دهنده را به معاونت در قتل محكوم توان انتقالشود نميخودكشي جرم تلقي نمي
و تنها زمانيكه . شوددهنده از مسئوليت مبرا ميفرض انتقالبنابراين در اين . نمود
ي مختص در صورتيكه اين جرم مطابق ادله) زنا(مشروع باشد ي طرفين نارابطه

  . شودميخود به اثبات رسد وي تنها به حد زنا حسب مورد محكوم
بودن خود به بيماري ايدز فرض هفتم مربوط به حالتي است كه مرتكب از مبتال

عليه نيز اطالعي از بيماري طرف در مقابل مجني. اطالع استكامالً بي) ناقل بودن(
در اين فرض در واقع مرتكب قصد فعلي را دارد كه نوعاً سبب . مقابل ندارد
عليه را نيز و قصد جنايت بر مجني) برقراري تماس جنسي(شود جنايت نمي

در . استآوردهعليه را فراهمنينداشته، اما اتفاقاً عمل وي موجبات جنايت بر مج
. شودعمد قلمداد ميفعله و مخطأ في قصده بوده، لذا شبهواقع عمل شخص عامداً في

ا محكوم به پرداخت ديه .م.ق 295بايست وي را مطابق بند ب ماده بنابراين مي
بايست وي را همچنين مطابق باشد مي) زنا(مشروع نمود در حاليكه اگر رابطه نا

  . حبس از يك تا سه سال نيز محكوم نمود به 616ي ماده
بودن خود به بيماري فرض هشتم مربوط به موردي است كه مرتكب از مبتال

بودن طرف مقابل عليه از ناقلدر حاليكه مجني. اطالع استبي) ناقل بودن(ايدز 
ع اطالبودن آن بيبودن بيماري يا قابل سرايتآگاهي داشته اما از نوعاً كشنده

- عمدي تلقيبايست از مصاديق قتل شبهدر اين فرض نيز عمل شخص را مي. است

عليه نسبت به وجود بيماري، با توجه بودن مجنينمود از آن جهت كه صرف عالم
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شود كه وي را سبب اطالع است موجب نميبودن آن بيبه اينكه از نوعاً كشنده
د كه گويي وي اقدام به خودكشي اقوي از مباشر قلمداد نمود و چنين استدالل كر

  . استنموده
بودن خويش به و اما فرض نهم مربوط به حالتي است كه مرتكب از مبتال

عليه نه تنها از اين موضوع اطالع بوده در حاليكه مجنيبي) ناقل بودن(بيماري ايدز 
ه و بودن اين بيماري نيز آگاهي داشتسرايتمطلع است بلكه از نوعاً كشنده و قابل

 گاني نگارندبه عقيده. دهدي جنسي با مرتكب تن ميبا اين حال به برقراري رابطه
. شودي اقدام تلقي مياين فرض از مصاديق بارز سبب اقوي از مباشر و قاعده

نموده باشد و گويي مجني عليه به خودكشي مبادرتبنابراين مرتكب ضامن نمي
ي مختص خود ، باشد و مطابق ادله)زنا(و تنها در صورتيكه رابطه نامشروع . است

  .شودبه اثبات رسد مرتكب به حد زنا حسب مورد محكوم مي
اي از مصاديق كيفري ها پارهاشاره نمود كه برخي از حقوقدان در پايان بايد

 گاني نگارنداند كه به عقيدهنمودن ايدز بيان داشتهديگري را در ارتباط با منتقل
يح و وافي مقصود باشد كه در ذيل به بررسي اجمالي تواند صحهيچ يك نمي

  .مصاديق مورد اشاره خواهيم پرداخت
  
  شروع به قتل  )ب

توان بر اساس ي ايدز را ميدهندهبرخي از حقوقدانان معتقدند كه عمل انتقال
در حاليكه ). 1386ميرمحمد صادقي، (ا به شروع به قتل محكوم كرد.م.ق 613ماده 

ي مزبور هرگاه كسي شروع به قتل عمدي نمايد ولي نتيجه«: داردياين ماده بيان م
ي وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم بدون اراده
است كه شروع به قتل زماني محقق خواهد شد شدهدر اين ماده تصريح .خواهد شد
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ته مطرح لكن چنانچه در مباحث گذش. ي مرتكب محقق نگرددكه قتل بدون اراده
گرديد عمل مرتكب در انتقال ايدز به ديگري قطعاً مرگ وي را به دنبال خواهد 

. تواند صحيح باشددهنده تحت اين عنوان نمينمودن انتقالبنابراين مجازات. داشت
بر اساس شروع به قتل و يكبار ديگر پس از  توان شخص مزبور را يكبارو نمي

تفسيري كه در اين خصوص . مجازات نمودعليه تحت عنوان قتل عمد فوت مجني
ارائه گرديده اگرچه از لحاظ حقوقي با اصل قانوني بودن جرايم  گانتوسط نگارند
ها، تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم كامالً سازگار و مجازات

كننده را رها سازيم تا شخص مبتال بميرد و سپس وي شود منتقلاما منجر مي ،است
به اتهام قتل عمدي محاكمه نماييم از آن جهت كه صرف انتقال بيماري را به را 

براي رفع اين مشكل هرچه بيشتر . توان مجازات نمودعلت عدم جرم انگاري نمي
  . شودنياز به تصويب قانون خاص در اين زمينه احساس مي

  
  ايراد ضرب و جرح عمدي )ج

كه در خصوص ايراد  .ا.م.ق 614ي دهاي ديگر انتقال بيماري ايدز را با ماعده
ي دانند اين نظر منتسب است به نظريهضرب و جرح عمدي است منطبق مي
هرگاه «: دارديكه اين ماده بيان ميحال در اكثريت قضات دادگستري فيروزكوه

موجب نقصان يا شكستن يا ديگري ضرب يا جرحي وارد آورد كه كسي عمداً به 
عليه عضا يا منتهي به مرض دائمي يا زوال عقل مجنيافتادن عضوي از ااز كار

گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخالل در 
نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج 

عليه مرتكب به شد و در صورت درخواست مجنيخواهدسال حبس محكوم
  » شودت ديه نيز محكوم ميپرداخ
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توان قابل اعمال نمودن بيماري ايدز نمياين عنوان كيفري را در خصوص منتقل
آوردن توان از مصاديق وارداز آن جهت كه انتقال ايدز به ديگري را نمي. دانست

رسد مقصود قانونگذار همچنين به نظر مي. ضرب يا جرح به ديگري قلمداد نمود
موجب «از قبيل  قانونرائن ديگري كه در زيرا ق. ين امري باشدنيز منصرف از چن
  .باشدوجود دارد بيانگر همين مطلب مي» نقصان يا شكستن

  
  تهديد عليه بهداشت عمومي )د

دانسته و عمل شخص  .ا.م.ق 688اي ديگر فعل مرتكب را مطابق با ماده عده
اين ديدگاه منتسب  .انددهنده را تهديد عليه بهداشت عمومي قلمداد نمودهانتقال

  .است به قاضي سفاليي از دادگستري هشتگرد
هاي خطرناك از جمله ايدز تهديدي جدي عليه درست است كه انتقال بيماري

ا .م.ق 688ماده  1شود اما با توجه به اينكه تبصره بهداشت عمومي محسوب مي
را به وزارت شود تشخيص اينكه چه اقدامي تهديد عليه بهداشت عمومي تلقي مي

لذا تاكنون انتقال بيماري . استبهداشت درمان و آموزش پزشكي واگذار نموده
ايدز توسط اين وزراتخانه به عنوان تهديد عليه بهداشت عمومي اعالم نگرديده 

  . توان در خصوص اين مبحث اعمال نموداين ماده را هم نمي از اين لحاظ،. است
  
  محاربه و افساد في االرض )ـه

هايي را تشكيل دهند اي معتقدند كه اگر مردان يا زنان مبتال به ايدز گروههعد
و يا از اين طريق موجبات تضعيف حكومت . تا ايدز را در ميان جامعه اشاعه دهند

علم الهدي، (االرض را دارندآورند حكم محارب و مفسد فياسالمي را فراهم
از » د السالح الخافه الناستجري«ايد توجه داشت در تعريف محاربه ب). 1385
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ي و ماده). ق .ـه 1318شهيد اول، (بايست اثبات شودشرايط ضروري بوده و مي
هركس براي ايجاد رعب و «: داردبيان مي بوده وا نيز مؤيد همين مطلب.م.ق 183

في االرض هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محاربه و مفسد
بردن شرط ضروري براي صدق عنوان محارب ين دست به اسلحهبنابرا ».باشدمي

- حتوان دست به سالباشد در حاليكه انتقال ايدز به ديگران را نميبر يك عمل مي
باشد به مجازات و براي اينكه عملي را كه فاقد اين شرايط مي. بردن قلمداد نمود

لمداد نماييم نياز محارب محكوم كنيم، به عبارتي ديگر عمل را در حكم محاربه ق
نمودن بيماري ايدز نه بنابراين با توجه به اينكه منتقل. باشدبه تصريح قانونگذار مي

شود و نه توسط قانونگذار به طور خاص در حكم بردن محسوب ميدست به سالح
توان تحت عنوان محاربه مجازات محارب قلمداد شده است لذا عمل مزبور را نمي

هاي قوانين سنتي در اين خصوص بوده ها و كاستيي از نقصو اين خود يك. نمود
  .داردكه هر چه بيشتر نياز به تصويب قانون خاص را بيان مي

  
  نتيجه

رسد كه تصويب قانون خاص در ارتباط با توجه به مطالب مطروحه به نظر مي
از آن . كند امري ضروري استبا شخصي كه بيماري ايدز را به ديگران منتقل مي

بايست از ت كه اكنون با توجه به فقدان چنين قانوني در نظام حقوقي ايران ميجه
مند شد لذا پس از بررسي اين عناوين كيفري عناوين سنتي حقوق كيفري بهره

تواند در ارتباط با موضوع مورد بحث قابل مالحظه كرديم تنها عنواني كه مي
ماري در پايان مرگ شخص اعمال باشد عنوان قتل بوده، از آن جهت كه اين بي

حال . باشدي اين بيماري مرگ ميمبتال را به همراه داشته و به عبارتي ديگر نتيجه
ي مذكور فاقد با توجه به اينكه صرف انتقال بيماري ايدز بدون توجه به نتيجه
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-كه بيماري را به ديگران منتقل ميباشد بنابراين براي شخصي وصف كيفري مي

بيني نشده فلذا اين عمل ضمانت اجراي كيفري خاصي پيش كند به صرف انجام
دهنده را تحت دهد و پس از آن انتقالاليه جانبايست صبر نمود تا شخص منتقلمي

. مورد تعقيب قرار داد)  حسب مورد قتل عمد، شبه عمد، خطاي محض(عنوان قتل 
چه هر و. هشد موجود محسوبكه اين خود يكي از نقاط ضعف قوانين سنتي 
  . سازدبيشتر نياز به تصويب قانون خاص را آشكار مي

از طرف ديگر بايد توجه داشت كه صرف تصويب قانون خاص و جرم 
تواند در پيشگيري و كنترل بيماري ايدز مؤثر انگاري در خصوص اين رفتار نمي

مگر آنكه در كنار اعمال مسئوليت كيفري براي ناقل ايدز، قوانين . واقع شود
تا اين ديدگاه كه مبتاليان . خاصي براي اين دسته از بيماران وضع گرددحمايتي 

در نشده، هايي خطرناك براي جامعه محسوببه ايدز مجرماني بالقوه بوده و انسان
تا اين اشخاص به شهرونداني درجه دوم كه نقشي كامالً  ،جامعه ايجاد نگردد

در نتيجه زمانيكه اين اشخاص . باشند مبدل نگردندانفعالي را در جامعه دارا مي
نمايد نها را حمايت ميآكنند كه جامعه براي آنها احترام قائل است و احساس مي

بنابراين پيش بيني . احتياط را هرچه بيشتر رعايت نموده تا جامعه آسيب نبيند
ي بيماري ايدز در كنار وضع و تدوين ضمانت اجراي كيفري براي انتقال دهنده

تواند نقش مؤثر و بسزايي در براي مبتاليان به اين بيماري مي قوانين حمايتي
  .  كنترل و پيشگيري از اين بيماري ايفا نمايد

  
  
  
  



 1388 پاييز،دهم، شماره سومسال           پزشكيحقوقفصلنامه/   61 

  
منابعفهرست   

  كتاب ها
  . حقوقي :تهران .چاپ اول .مسئوليت كيفري ناشي از انتقال ايدز .)1388(. احسان پور، سيد رضا
  . نشر ناهيد :تهران .چاپ اول .و جهان ايدز در ايران .)1385( .پور كاظمي، لطفعلي

  انتشارات دارالفكر :قم .جلد سوم .اللمعه الدمشقيه .)ه ق 1318(. شهيد اول
  ي المعارف االسالميه مؤسسه :قم .)محقق حلي(مسالك الفهام الي تنقيح شرايع االسالم .)1377(.شهيد ثاني

دفتر انتشارات : تهران .م، چاپ بيست يكمجلد چهار .تحرير الوسيله .)1383(.موسوي خميني، روح اله
  .اسالمي
  . هويزه :قم .چاپ اول .فقه و پزشكي) 1385(. سيد محمد حسن ،علم الهدي

مركز نشر علوم  :تهران .چاپ شانزدهم .)بخش مدني(قواعد فقه  .)1383(. محقق داماد، سيد مصطفي
  .انساني

  . نشر ميزان :تهران .پ اولچا .جرايم عليه اشخاص .)1386(.مير محمد صادقي، حسين
دارالكتب  :تهران .42جلد .جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم .)1374(.نجفي، شيخ محمد حسن

  االسالميه
  
  مقاالت) ب

  .83تا62شماره پنجم، .فصلنامه حقوق پزشكي .ايدز و حقوق كيفري .)1387(.احسان پور، سيد رضا
فصلنامه حقوق  .نتقال بيماري از طريق تماس جنسيبررسي فقهي و حقوقي ا .)1386(.روشن، محمد
  .120تا  83شماره اول،  شماره اول .پزشكي

انتقال بيماري ايدز از  .)1387( .قنبري، افسانه و احسان پور، سيد رضا ؛عباسيان، الدن ؛عباسي، محمود
شماره  .شكيفصلنامه حقوق پز .طريق تماس جنسي و انتقال خون از آثار حقوقي تا پيامد هاي كيفري

  .78تا  39، ششم
  
  قوانين) ج

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
، 1347و اصالحات  1320قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگير دار مصوب 

  .مجلس شوراي ملي
  . مجلس شوراي اسالمي 1370قانون مجازات اسالمي مصوب  

  .اليحه ي قانون مجازات اسالمي
  .، مجلس شوراي ملي1337ده واحده ي مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب ما

  
  سايت ها) د

www.dadgostary.com 
www.unaids.com 

  



 1388 پاييز،دهم، شماره سومسال           پزشكيحقوقفصلنامه/   62 

  مؤلفانيادداشت شناسه 
  

شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران رشناسي ارشد حقوق جزا و جرمدانشجو ي كا ؛فاروق يزداني آزاد
  .مركز

Email: farooghyazdani@yahoo.com  
 

دكتر امير سماواتي پيروز؛ عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، رييس كتابخانه مركز 
  .و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو و پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي

Email: a_samavati_p@yahoo.com 
  

  12/3/88: تاريخ ارسال مقاله
  5/6/88: مقاله پذيرشتاريخ 


