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 کیفری ايدز و حقوق

 
 سید رضا احسان پور

 چکیده
در رابطه با فردي است که با علم به ابتالي خود به ویروس   این نوشتارموضوع 

نماید و در نتيجه  وي اقدام به برقراري رابطه جنسي عامدانه با دیگري مي.آي.اچ
 ؟به شمار آورد مسئولگردد که آیا ميتوان چنين فردي را  این سوال مطرح مي

در این مقاله استداللهاي موافق و مخالف پيرامون جرم انگاري چنين رفتارهایي 
از آنجا که دولت در این زمينه به  مورد توجه و اشاره قرار خواهد گرفت.

برخي  اشاره گذرا بهتصویب قانون خاصي نپرداخته است از اینرو، این مقاله با 
اجراهاي موجود در حقوق به ضمانت  ،قانون مجازات اسالمي عناوین کيفري

مواد برخي جزا توجه نشان خواهد داد و به این نتيجه خواهد رسيد که ميتوان از 
در ایران عناویني  .مزبور جهت تعقيب کيفري این قسم رفتارها بهره مند گردید

خصوص مورد قابل اعمال به نظر  قتل عمد، در چون انتقال بيماري هاي آميزشي،
 به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدي،شروع  ني چونميرسد حال آنکه عناوی

 تهدید عليه بهداشت عمومي چندان مناسب نخواهد بود.  اسيد پاشي و
 

حقوق  قانون خاص، راي کيفري،جضمانت ا ایدز، جرم انگاري،واژگان کلیدی: 
 جزا
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 مقدمه
 دار حقوق بشر، دخالت وسيع و لجاماندیشه هاي آزادي خواهانه و طرف امروزه،

گسيخته حقوق کيفري در رفتارهاي اجتماعي را بر نمي تابد و استفاده از ضمانت 
پدیده تقریبا  باشد. اجراهاي کيفري را تنها به عنوان آخرین وسيله پذیرا مي

که به درستي بيماري قرن لقب گرفته است و ضرورت پيشگيري و  نوظهور ایدز،
اره برخي را به سوي قوانين کيفري انگشت اش مقابله با رفتارهاي انتقال دهنده آن،

ما  نشانه رفته و خواستار اعمال ضمانت اجراهاي کيفري در این رابطه شده است.
به بررسي آراي موافق و مخالف پيرامون ضرورت  در ذیل، نخست )مبحث اول(

جرم انگاري پرداخته و بيان خواهيم نمود که به عقيده ما دخالت قانونگذار 
حایز اهميت بسيار بوده و در کنترل بسياري از رفتارهاي  ،کيفري در این عرصه

بعدي پيرامون ضرورت تصویب قانوني  مسالهانتقال دهنده ایدز موثر خواهد بود. 
، )مبحث دوم( رویکرد ما در این رابطه نيز خاص در این رابطه مي باشد

مورد امعان  ،ضرورت اعمال مجازات )مبحث سوم( .سپساسترویکردي مثبت 
قرار گرفته و در نهایت )مبحث چهارم( نيز عناوین کيفري قابل تطبيق بر  نظر

 رفتارهاي انتقال دهنده ایدز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
 

 ضرورت جرم انگاریايدز و  مبحث اول:

دانان مطرح در جوامع ،این سوال در بين حقوق همزمان با روند رو به رشد ایدز
یا کنترل این بيماري نيازي به اتخاذ سياست  وشده است که آیا جهت پيشگيري 

آزادي و نقض  در حریم خصوصي افراد شدن هاي کيفري بوده یا آنکه داخل
 ؟گردد امري نا پسند محسوب ميهاي شخصي آنان 

این بحث اگر چه در کشور ما اخيرا مورد طرح قرار گرفته است، لکن درسایر 
نيل به تنظيم قوانين خاصي در این چندي پيشتر ودر موازات  ،کشورهاي اروپایي

رابطه، عنوان شده ونظرات موافق ومخالف بسياري نيز در این زمينه ابراز گردیده 
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1387 تابستان، پنجم، شماره دوم
ابتدا این نظرات را به تفصيل بيان مي نمایيم وسپس نظر مورد  ،است.ما در زیر

 قبول خود را بيان خواهيم نمود.
 

 : دالئل مخالفان جرم انگاریگفتار اول
بر جرم انگاري فائده اي از حيث امکان کاهش انتقال ایدز  ،عملدر مقام  -١

اول آنکه با به حبس  مي باشد. مورد چهار اهدف از اعمال مجازاته وجود ندارد.
اضرار به دیگران در طول دوره  مي توان وي را از ایراد صدمات و ،کشيدن مجرم

شاید  داشته وزمينگير نمود. دوم آنکه مجازات جنبه اصالحي  حبس ناتوان و
بتوان از این طریق مجرمان را در تغيير مشي خود در آینده تحریض نمود. سوم 

مي توان دیگراني را  ،با اعمال مجازات بر فرد خاطي جنبه ارعابي مجازات است.
ترس  قصد ارتکاب جرم را مي پرورانند به وحشت انداخت و که در ذهن خود،

مورد  جدد جرائم به شمار آورد. واز عقوبت را ابزاري جهت عدم ارتکاب م
لکن به درستي معلوم  جزا دادن به مجرم مي باشد. چهارم نيز مقوله مکافات و

مي توانند حقيقتا هيچ نقش موثري را در  نيست که آیا این اهداف چهارگانه،
پيشگيري از انتقال ایدز ایفا نمایند یا خير؟ زنداني کردن مبتالیان و انتقال 

 نمي تواند عاملي در جهت عدم گسترش این ویروس به شمار آید ،دهندگان ایدز
مالقات  زمان یا در ال مي تواند از طریق هم بندان وقزیرا که در چنين مواقعي انت

شواهد به درستي اثبات  خصوصي مجرمين با خانواده هاي خود صورت پذیرد.
مکانهایي  نموده است که زندانها تا حد بسيار زیادي در معرض تبدیل شدن به

همچون  يچه آنکه جداي از وجود روابط نامشروع جهت انتقال ایدز مي باشند.
یا  کاندوم و ماننداستفاده از وسائل پيشگيري کننده  بازي ميان زندانيان، جنس هم

یا استفاده از سوزنهاي شخصي و غير  )کاندوم زنانه( در روابط جنسي و فمي دوم
آنگونه که از شواهد بر  ا به ندرت یافت مي شود.اشتراکي براي تزریق در ميان آنه

آید جز در موارد بسيار نادر، اصالح مجرمان نيز نتوانسته است از ارتکاب  مي
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از این رو این احتمال  ممانعت به عمل آورد. ،مجدد جرم پس از طي مدت حبس
ز زمينه ابتالي دیگران را ني وجود دارد که مبتالیان به ایدز پس از آزادي خود،

استفاده مشترك از سوزنهاي  اهتمام به روابط جنسي نا ایمن و .فراهم آورند
سایر مجازات  تزریق ، از جمله عوامل مهمي به شمار مي  آیند که لبه تيز حبس و

به عنوان یکي از  «اصالح»ها را کند نموده است. شاید بتوان گفت که کارکرد 
مدت عدم ارتکاب مجدد جرم را تنها توانسته است که  ،اهداف اعمال مجازاتها

در اینکه ارعاب مجرمين نيز توانسته باشد در عمل نقش مهمي را  اندکي بيفزاید.
در این  هنوز بطور قطع مشخص نيست. ،ایددر پيشگيري از انتقال ایدز ایفا نم

. تاریخ بيندازیمي جرائم نگاهي عميق خکه به سابقه تاریخي بر استرابطه الزم 
دیگر مواد  ارعاب مجرمين در استفاده از مشروبات الکلي و نشان مي دهد که

روسپيگري و... به هيچ وجه نتوانسته است چنين رفتارهایي  روابط جنسي، نيروزا،
مکافات وتالفي  نها ممانعت به عمل آورد.آاز ارتکاب مجدد  را محدود ساخته  و

ي جرائم توجيه فقط در برخ ،جویي نيز به عنوان آخرین هدف مترتب بر مجازاتها
نمي  تشفي خاطر حاصل از مجازات مجرمين، تالفي کردن و بردار مي باشد.

 موثر واقع گردد. انیا تعریض آن به دیگر تواند در پيشگيري از انتقال ایدز و
شاید به همين دليل است که برخي عقوبت مجرمين را نه هدف مجازات ها بلکه 

 ١نتيجه آن قلمداد نموده اند.
گاري در این زمينه، در حقيقت ورود قانونگذار به حریم خصوصي جرم ان -٢

 آنجا که فقط سخن از رابطه جنسي ميان دو نفر به ميان مي آید، افراد مي باشد.
آزادي هاي افراد معارض  اعمال سياست هاي کيفري نه تنها با حقوق و

جرم طرفين حاصل شده باشد، که این رابطه بر مبناي رضایت  هرگاهاست،بلکه 
اتخاذ سياست هاي کيفري در  غير منطقي خواهد بود. عمال بي معنا و ،انگاري

                                           
1-  El l io t t  R,  Cr iminal  La w,  Publ ic  Heal th  and  HIV T ransmiss ion ,  
p33 ,  Montrea l :  Canadian HIV/AIDS Legal  Network & Canadian  
AIDS Socie ty ,  1997   
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 ،افراداین زمينه باید به نحوي باشد که از دخالت مفرط در احوال شخصي 

تنها آنجا که سخن از ضرر اجتماعي در ميان است، بدان  اجتناب به عمل آمده و
 ١.بعمل آیدتوسل 

يار مهمتري را نسبت به جرم انگاري در آموزش افراد مي تواند نقش بس -٣
ي گرچه در لفظ، اصطالحي بيش جرم انگار پيشگيري از وقوع جرم ایفا نماید.

 تعقيب کيفري بزهکار، رابطه با لکن در عمل مستلزم هزینه هاي گزافي در نيست

چنين هزینه هایي را مي توان دربرنامه هاي  مجازات وي مي باشد. محاکمه و
پيشگيري از این بيماري مورد لحاظ  انجام تحقيقات و موزش،بهتري همچون آ

نه تنها راه به جایي نخواهد  ،جرم انگاري بدون توجه به مقوله آموزش قرار داد.
تالش به  بري است براي کساني که از ادامه جهد وميان ،برد، بلکه در حقيقت

 ٢منظور ریشه کن نمودن حقيقي این بيماري استنکاف مي ورزند.
جرم انگاري سبب مي شود برخي افراد که احيانا آلودگي خود به ایدز را  -٤

محتمل ميدانند، هيچ گونه رغبتي در انجام آزمایشات تشخيص ایدز از خود نشان 
به ارائه گزارشي از  وجود این بيماري،یا آنکه در صورت آگاهي از  نداده و

چه آنکه در صورت  اعالن آن به مراجع قانوني اهتمام نورزند وضعيت خویش و
هر آن در معرض اتهام انجام جرمي در آینده قرار خواهند  ،اقدام به چنين امري

گرفت. اساسا جرم انگاري بيش از آنکه افکار عمومي جامعه را نسبت به  
یا کساني  و HIVبيشتر بر پيکره مبتالیان به  ،ارتکاب چنين جرایمي تسلي بخشد

ن احساس مي نمایند لرزه خواهد افکند.در که خود را در معرض خطر انتقال آ
مجرمي بالقوه به  ،چنين شرایطي شخص مبتال به ایدز نه تنها در انظار عمومي

ننگي بر پيشاني  شمار آمده بلکه در عرصه مناسبات اجتماعي نيز فردي مطرود و
که این خود منافي با حقوق وآزادي هاي افراد در  اجتماع محسوب خواهد شد

                                           
١-  Ib id .  p  34  
٢-  Ib id .  p  35  



 

 142 

ری
کیف

ق 
قو

 ح
 و

دز
اي

 

1387 تابستان، پنجم، شماره دومسال              فصلنامه حقوق پزشکی

 جرم انگاري سبب مي شود که بيش از آنکه وضع سالمت و اشد.جامعه مي ب

بيش از  بهداشت بيمار مطرح گردد، سخن از وضعيت حقوقي او به ميان آید و
بحث از خطرات بالقوه وي براي اجتماع و  ،آنکه سخن از درمان او باشد

 ١او به  ميان کشيده شود. )قرنطينه نمودن( جداسازي
لفان با جرم انگاري تعریض/انتقال ایدز عنوان مي مهمترین دليلي که مخا -٥

شاکي یا تعقيب کننده جرم مي بایست به  از حيث اثبات دالیل مي باشد. ،نمایند
دو مساله مهم اشاره نماید: اول آنکه اثبات کند که متهم واسطه انتقال ایدز بوده و 

مقوله اگر  اثبات این دو دوم آنکه متهم آگاهانه دست به چنين عملي زده است.
)عنصر مادي  نخستنگویيم غير ممکن، بسيار دشوار خواهد بود. در اثبات مقوله 

به بدن مجني عليه تا HIV نجا که از زمان انتقال ویروسآجرم( باید گفت از 
فلذا هر چه از  فاصله نسبتا زیادي وجود دارد، ،آثار ابتدایي آن زمان بروز عالیم و

اثبات ادله جرم نيز دشوارتر خواهد شد.به  ،گذردزمان ارتکاب فعل مجرمانه مي 
 عنوان مثال:

تعقيب کننده ابتدا مي بایست اثبات کند که متهم، مبتال به ایدز مي باشد.جهت  -
در  حصول به چنين نتيجه اي، انجام آزمایشات تشخيص ایدز ضروري مي نماید.

که آیا مي  در ميان حقوقدانان این بحث مطرح شده است کشور هاي اروپایي و
آیا اجبار متهم منافي حقوق و  توان متهم را به انجام چنين آزمایشي اجبار نمود؟

آزادیهاي وي محسوب نمي گردد؟ در پاسخ به این سوال گفته شده که تنها 
حکم دادگاه  ،عاملي که مي تواند متهم را به انجام چنين آزمایشاتي اجبار نماید

 است.
بتال به ایدز مي باشد، گام بعدي آن است که اثبات به فرض اثبات آنکه متهم م -

شود متهم در زمان ارتکاب فعل مجرمانه نيز مبتال به ایدز بوده است. اگر اثبات 

                                           
1-  Ho n Just ice ,  Michael  Kirb y ,  HIV and  La w,  A Paradoxica l  
Rela t io nship  of  Mutual  Intere s t ,  Paper  p re sented  a t  IUVDT Wor ld  
STD/AIDS Co ngre ss ,  S ingapore ,  22  March 1995 .   
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  امکان پذیر  ایدز به واسطه آزمایشات تشخيص مقوله نخست با حکم دادگاه و

که متهم  چه بسا امکان دارد اثبات این مقوله عمال امکان پذیر نيست و مي نماید،
 بعدها به این بيماري آلوده شده باشد.

عدم ابتال شاکي به  ،مورد دیگري را که تعقيب کننده مي بایست اثبات نماید -
چه آنکه امکان آن مي رود که متهم  این بيماري در زمان وقوع جرم مي باشد.

ست از ممکن ا ،پس از استماع اتهام وارده بر خود، ادعا نماید که ابتال او به ایدز
 طریق خود شاکي صورت پذیرفته باشد.

علت منحصره انتقال ایدز  ،مورد دیگري که باید ثابت گردد این است که متهم -
به شاکي مي باشد. به فرض آنکه اثبات گردد که متهم اکنون مبتال به ایدز مي 

از در زمان انجام فعل مجرمانه نيز آلوده بوده و مجني عليه نيز در آن زمان  باشد و
وضعيت سالمت بر خوردار بوده است، حال چگونه مي توان اثبات نمود که عمل 

شاکي خود بعد ها بدان مبتال  متهم سبب انتقال ایدز به مجني را فراهم آورده و
  نشده است؟

 جهت اثبات وجود عنصر مادي جرم الزم مي باشد. ،اثبات موارد فوق

 ،که متهم خواهد بود اینرار دارد قمقوله دومي که بار اثبات آن بر عهده شاکي 
اثبات این امر  ،)اثبات عنصر معنوي جرم( آگاهانه دست به چنين عملي زده است

 مستلزم آن خواهد بود که ثابت شود:

 نيز اطالع داشته است. آناز ميزان پيشرفت  بيماري خویش آگاه بوده و زمتهم ا -
 یا غير مسري بودن آن ومتهم از بيماري ایدز ، خصوصيات بارز آن، مسري  -

 اطالعاتي هر چند اجمالي داشته است. ،طرق انتقال آن

 متهم با علم به موارد فوق، آگاهانه مرتکب فعل مجرمانه شده است. -

وان ادعا نمود تهيچ گاه نمي  اثبات چنين اموري هميشه به آساني  همراه نيست و
ه را عالما عامدا انجام داده فعل مجرمان ،آیا متهم که در ذهن افراد چه مي گذرد و

 است یا خير؟
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 : داليل موافقان جرم انگاریگفتار دوم
جرم انگاري مانع از گسترش بي رویه ایدز در جامعه مي گردد. کسي که  -١

جرم بوده وداراي مجازات مي باشد، من بعد در  HIVبداند انتقال ویروس 
جرم انگاري را عمال بي  احتياط خواهد نمود.نظر کساني که ،مبادرت به این امر
از مبتالیان به ایدز با علم به  عضيجز نگاهي بد بينانه نيست. ب فایده مي شمارند،

همراه نمودن دیگران  ارضاي خویش وممکن است به جهت خود،  ءوضعيت ابتال
        ترس از مجازات اگر چه خود، اقدام به شيوع این بيماري نمایند. بيماري اب

الاقل در کاهش ميزان  ور کلي جلوي چنين رفتارهایي را بگيرد،نمي تواند به ط
 ١نخواهد بود. تاثير آن بي

 ،ش ایدز در جامعه اقدام مي نمایندعامدا در جهت گستر کساني که عالما و -٢
تندرستي و امنيت بهداشتي جامعه خویش را با خطر روبرو  در حقيقت سالمت،

اصوال نباید به چنين  به آن قرار داده اند.دیگران را هر آن در معرض ابتال  کرده و
اعمال مجازات هاي کيفري مي تواند در  اجازه جوالن داد. اشخاصي مجال و
 ٢افراد موثر واقع گردد. گروه ازکنترل نمودن این 

 سرانجامي جز مرگ قرباني را به دنبال ندارد. ،انتقال ایدز در وضعيت کنوني -٣
مي توان تا حد  بتا موثري که اخيرا توليد شده اند،گرچه با استفاده از داروهاي نس

سرنوشت  ،بسيار زیادي از مرحله نهایي ایدز فاصله گرفت، لکن دیر یا زود
اگر  چيزي جز جدال با مرگ نخواهد بود. رضدر حال حا تمامي مبتالیان به ایدز

بي تردید قتل یک انسان  انتقال ایدز سبب سلب حيات از انسان بي گناهي شود،
بهره برداري از خوشي هاي  و در صورت عدم فوت نيز حق تمتع و در ميان بوده

                                           
١-  Hol land  W,  HIV/AIDS and  the  Cr iminal  La w ,  Cr iminal  La w 

Quar ter ly ,  36(3) ,  1994 ,  279  a t  316 .  
٢-  Ib id  



 

  145  

ور
ن پ

سا
اح

ضا 
د ر

سی
 

 1387 تابستان، جمپن، شماره دومسال              فصلنامه حقوق پزشکی

1387 تابستان، پنجم، شماره دوم
از کنار چنين فعل مجرمانه اي با چنين پيامد  زندگي از وي سلب گردیده است.

 هاي نا خوشایندي نمي توان به آساني گذر نمود.
اعمال مجازات هاي نقدي بر ناقلين ایدز مي تواند منبع درآمد  جرم انگاري و -٤

 ١درمان در این زمينه محسوب گردد. آموزش و مهمي براي انجام تحقيقات،
 

  ريه بینابیننظ :گفتار سوم
انتقال ایدز  در زمينهپس از بيان دو دیدگاه متفاوتي که در مقوله جرم انگاري 

 :به نظر مي رسد دو د یدگاه را مي توان مطرح نمود عنوان گردید،
اعمال مجازات بر ناقلين آن نمي  نتقال ایدز وچه جرم انگاري در مقوله ا اگر -١

پيشگيري از گسترش آن  بي رویه این بيماري و شيوعتواند به تنهایي مانع از 
بي تاثير نخواهد بود. اینکه  نيز گردد، لکن به نظر مي رسد که در کاهش ميزان آن

کل مش بپذیریم هيچ یک از اهداف مجازاتها نمي تواند در ما نحن فيه کارساز و
جداسازي چنين افرادي  با به حبس کشيدن و کمي بي انصافي است. گشا باشد،

ایدز بيماري است که تنها از طرق  را محدود نمود. HIVمي توان شيوع بي رویه 
 پناهي جز بدن قرباني خویش ندارد و ،خاصي انتقال مي یابد و براي ادامه حيات

گرچه به  کنترل خواهد شد.به مرور زمان  ان،در صورت عدم انتقال به دیگر
امتناعشان از اعطاء برخي حقوق، مخالف با حقوق  حبس کشيدن چنين افرادي و

، لکن با نگاهي به عواقب وخيم به شمار مي آیدآزادي هاي مشروع این گروه  و
با جرم انگاري  تموافق در گسترش ایدز و پيامد هاي جبران ناپذیر آن، مي توان

 .نموداین رفتارها اظهار نظر 
 عدم اعتقاد به جرم انگاري به دليل ورود قانونگذار به حریم خصوصي افراد، -٢

امري غير معقول به شمار مي آید. افراد تا زماني در روابط خصوصي خود آزادند 

                                           
1-  El l io t t  R,  Cr iminal  La w,  Publ ic  Heal th  and  HIV Transmiss ion ,  
p33 ,  Montrea l :  Canadian HIV/AIDS Legal  Network & Canadian  
AIDS Socie ty ,  1997 .   



 

 146 

ری
کیف

ق 
قو

 ح
 و

دز
اي

 

1387 تابستان، پنجم، شماره دومسال              فصلنامه حقوق پزشکی

کس  چهي آسيب به جامعه نگردد. سبب اضرار به غير و ،رفتار آنان که اعمال و
 یا منافع عمومي و ر به دیگري وحق ندارد اعمال حق خویش را وسيله اضرا

غير نا ایمن ) انتقال ایدز نيز منحصر در روابط جنسي ،به عالوه ١جامعه قرار دهد.
در مواردي که فرد با اعمالي از قبيل تجارت فرآورده  نمي باشد. (حفاظت شده

     سرنگهاي عفوني، امنيت بهداشتي جامعه اي را به خطر هاي خوني آلوده و
حریم شخصي افراد در ميان  دیگر سخني از روابط خصوصي ومي اندازد، 
 نخواهد بود.

گرچه اهتمام به امر آموزش مي تواند نقش بسيار مهمي را در پيشگيري از ا - ٣
لکن التزام به صرف آموزش نيز کارگشا  ارتکاب چنين جرایمي ایفا نماید،

و از سوي دیگر  از یک سو باید مقوله آموزش مورد توجه قرارگيرد نخواهد بود.
وجود هر یک از  قانوني به عمل آید. مي بایست با متخلفين نيز برخورد شدید و

 ذارد.گاین دو امر به تنهایي نمي تواند اثر مفيد خود را بر جاي 
با دشواریهاي بسياري روبرو  ،ما نيز مي پذیریم که در مقوله اثبات ادله جرم -٤

آن گردد که اعمال سياستهاي کيفري در این  لکن این امر نباید مانع از ،مي باشيم
جداي از مواردي که ممکن است ادله فوق  زمينه مورد تعطيل یا تعليق قرار گيرد.

در عمل مورد اثبات قرار گيرند، گاه نيز امکان آن مي رود که خود خاطي به 
مانند آن، بدین عمل اقرار نماید. در چنين  دالیلي همچون عذاب وجدان و

کامال محسوس خواهد وجود سياستي جهت عقوبت مجرم  ي خاليجاصورتي 
 .بود
 

 ضرورت تصويب قانوني خاص دوم: مبحث

پذیریم اعمال سياستهاي کيفري در زمينه انتقال/ تعریض بيماري ایدز ب چنانچه
امري منطقي به شمار مي آید، به دنبال آن این سوال مطرح مي گردد که آیا نيازي 

                                           
ون ٤0 اصل -١ ن ا ساسي ق  ا
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در این رابطه احساس مي شود؟ آیا نمي توان با قوانين به تصویب قانوني خاص 

انتقال بيماریهاي  شروع به قتل، ایراد صدمات بدني، سنتي همچون قتل، موجود و
در پاسخ به این سوال برخي در مقام  متخلفين را به مجازات رساند؟ آميزشي و...

 استدالل مي نمایند: مخالفت بر آمده و
ه کيفري با این پدیده از طریق نهادهاي کيفري با توجه به امکان مقابل -١

 موجود،نيازي به تاسيسي جدید نخواهد بود.
تاثير چنداني در جنبه  این احتمال نيز وجود دارد که وضع قانوني خاص، -٢

به دنبال  ،بل جرایم سنتي حاصل مي آیدبيش از آنچه که از قِ ،ارعابي مجازات ها
 نداشته باشد.

توان با دو نوع بسبب مي شود که جرم واحدي را  تصویب قانوني خاص -٣
این امر سبب اختالل در نظم کيفري  خاص مورد مجازات قرار داد و قانون عام و
 ١خواهد بود.

همچنين کميته حقوق بشر این  ل ولوابسته به سازمان م ،کميته تخصصي ایدز
 ٢مي باشند. HIVسازمان از مخالفان تصویب قانون خاص 

 
 :ي رسدلذا به نظر م

خاص انتقال/ تعریض ایدز مي تواند تا حد زیادي در  قانون تصویب و اعمال -١
تعریف دقيقتر از فعل مورد منع قانون موثر باشد. چه آنکه در غير این صورت 

، تعریف ساده اي از جرم مجبور خواهيم بود جهت دست یابي به مفاهيم اوليه و
 رجوع نمایيم. به آراي محاکم ورویه قضایي شرایط آن و...

                                           
1-  Hon Just ice ,  Michae l  Kirb y ,  The  Ne w AIDS Virus -Ine f fec t ive  
and  Unjust  La ws ,  Journa l  o f  Acq uired  Immune Defi c iency  
Syndro mes ,  1988;  1 ,  p  304-312 .  
٢-  See :  www.unaid s .co m   
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 احتمال اشتباه در فهم مفاهيم مربوطه را کاهش داده و وضع قانوني خاص، -٢
هم آنکه از تشتت آرا و اعمال مجازاتهاي مختلف بر عملي واحد ممانعت به 

 عمل مي آورد.
، نه وسعه مفهوم رفتارهاي مخاطره آميزبه تبع ت عدم وجود قانوني خاص و -٣

ي کيفري آن شده بلکه موجب اعمال مجازاتهاي تنها سبب کاهش ضمانت اجرا
چنين امري نهایتا توفيق چنداني در هدف  نا مناسب با جرم مي گردد و سنگين و

 نخواهد داشت.به دنبال  مزبور)کنترل رفتارهاي مخاطره آميز(
 رابطه با انتقال ایدز، بودن آن در يبا تصویب قانون خاص و صراحت بر مجر -٤

 خاص نيز از بين خواهد رفت. م وتعارض دو قانون عا
داراي نمونه هاي  ،این اختالف نظر در تصویب و یا عدم تصویب قانوني خاص

 :ري در سطح جهان مي باشد. به عنوان مثالبسيا
مقررات خاصي را جهت مجازات انتقال  ،: چندین ایالت در آمریکاـ آمریکا١
یدز وابسته به نهاد اپيدمي ا . در واقع کميسيونگاهانه ایدز به تصویب رسانده اندآ

 ، مقرر کرده است که ایالت ها موظفند که چنين قوانيني را ازریاست جمهوري
مي بایست به شفاف سازي در  HIV. بر این اساس قانون خاصنظر بگذرانند

پرداخته و مجازات هاي مناسبي  HIVزمينه رفتارهاي ناشایست مرتبط با اپيدمي
هایي که تاکنون چنين مقرراتي  . ایالتز وضع نمایندرائم خاص انتقال ایدبراي ج

لوایزانا، ميسوري،  ،آرکانزاس، آیداهو :را به تصویب رسانده اند عبارتند از
ميشيگان، مونتانا، داکوتا، اوکالهاما، تگزاس و واشنگتن. برخي ایالتها نيز انتقال 

: ا عبارتند از. این ایالتهالب فحشا، جرم به حساب آورده اندرا در ق HIVویروس
 .سيرادو، فلوریدا، جرجيا، کنتاکي، کاروليناي جنوبي و تنو، کلکاليفرنيا

ـ کانادا: پيشنهاداتي که در کانادا به منظور اصالح قانون جزاي این کشور جهت ٢
 . اکنون دراستاست با شکست مواجه شده ارائه گردیده HIVدرج جرائم خاص
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محاکم بر اساس همان جرائم سنتي و رویه ، HIVنبود قانوني خاص در ارتباط با 

 ١قضائي، حکم مي نمایند.
ـ انگلستان: در این کشور قانون جزاي منسجم و واحدي به چشم نمي خورد و ٣

وجود ندارد. پيشنهاداتي که اخيراً در جهت انجام  HIVخبري نيز از قانون خاص 
مطرح  «اشخاص جرائم عليه»و  «رضایت»پاره اي اصالحات در حوزه قانون جزا، 

فراهم نخواهد  HIVاند، احتماالً مجالي را براي طرح مقررات خاص  گردیده
 ٢نمود.

ـ در استراليا؛ تفاوت چشمگيري ميان ایالتها وجود دارد. درحالي که در برخي ٤
است، در برخي دیگر، مقررات ایالتها، تنها بخشي از قانون جزا طبقه بندي شده

 ست.اه نيز به تصویب رسيد HIVخاص 
ـ در آفریقاي جنوبي، کميسيون حقوقي این کشور نسبت به تدوین مقررات ٥

 .٣دز، موضع مخالف اتخاذ نموده استخاص مربوط به رفتارهاي مرتبط با ای
وجود ندارد. لکن مقررات بهداشت  HIVجرم خاصي در ارتباط با  ،ـ در سوئد٦

وده به ایدز را، در عمومي، برخي راهکارها همچون جداسازي اجباري افراد آل
 ٤صورت نياز، پس از تالش جهت کسب رضایت این افراد عملي مي داند .

ـ قانون فيليپين، آلوده نمودن دیگري را در زمان اشتغال به کار بدليل عدم ٧
باشد قابل  بوده رعایت موازینِ ایمني و بهداشتي، اعم از آنکه عمداً و یا سهواً

 ٥.سخن به ميان نياورده است HIVر خاص از مجازات دانسته، لکن هيچگاه بطو

                                           
١-  See :  www.aidslaw.ca 

٢-La w co mmiss io n ,  Consul t a t io n  No  139 ,  Londo n,  hnso ,  1995   

٣ -  See :  www. law.wi t s .ac .za  

٤-  Co mmunicab le  Diseases  Ac t ,  SFS 1988:  1472 .   
٥-  Phi l ipp ine  a id s  p revent io n and  cont ro l  ac t  1 998 ,  republ ic  ac t  No  

8504 ,  ss12&34    
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خطرناك را، به عنوان جرم  هايـ قانون جزاي آرژانتين ، گسترش و شيوع بيماری٨
یا ایدز به ميان  HIVعليه بهداشت عمومي ، قابل مجازات دانسته لکن نامي از 

 ١.نياورده است
مقاربتي یا ـ طبق قانون جزا فدرال مکزیک، اگر کسي بداند که داراي بيماري ٩

دیگر بيماریهاي سخت مي باشد و دیگري را در معرض خطر ابتال به آن از طریق 
ر طرق سرایت قرار دهد مرتکب جرم گردیده است. در این یرابطه جنسي و یا سا

 ٢.در ميان نمي باشد HIVقانون نيز سخني از ایدز یا 
ه در رابطه با قانون جزاي این کشور مشتمل بر چندین ماد در ماالوي نيز، -١0

رفتارهاي تقصير آميز است که احتماال گسترش امراضي که سبب به خطر افتادن 
 ٣حيات دیگران مي شود را نيز در بر خواهد گرفت.

که  HIVلباني فاقد هر گونه قانوني جهت شروع به تعقيب مبتالیان به آ -١١
، دولت ديميال ٢000. در سال استد ندیگران را به این ویروس مبتال مي نمای

به تصویب « ایدز و HIVکنترل و پيشگيري از»این کشور مقرراتي را تحت عنوان 
لفاتي وضع نشده . با این وجود ، هيچ نوع مجازاتي براي مرتکبين چنين تخرساند
، کميته اي تخصصي با هدف بازنگري در قانون جزا تشکيل ٢00٤در سال  است.

رسي پيرامون ضرورت جرم انگاري گردید . عمده وظيفه کميته مزبور بحث وبر
 رفتار هاي انتقال دهنده ایدز به دیگران تعيين گردید.

به تصویب  HIVتاکنون هيچ قانوني در بلغارستان جهت جرم انگاري انتقال  -١٢
یک نرسيده است. بر اساس گزارش کميته تخصصي ایدز در سازمان ملل، تنها در 

                                           
١-  See :  www.codigo s .co m.ar  

٢-  See :  www.cdd hcu.gob .mex  

2-  Offence  o f  the  law co mmiss ion o f  Malawi ,  7  February 2000   
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1387 تابستان، پنجم، شماره دوم
که در آن بزهدیدگان هموفيلي به دليل دعوي حقوقي عليه دولت اقامه شده  مورد،

 ١مورد ابتالء به این بيماري قرار گرفته بودند. تزریق خون آلوده،
بر اساس اطالعات به دست آمده، تاکنون کسي در ليختن اشتاین به اتهام  -١٣

مورد تعقيب کيفري قرار نگرفته است. قانوني که در این کشور،  HIVانتقال 
رد جرم انگاري قرار داده است، تا حد زیادي به قانون را مو HIVانتقال عفونت 

شباهت دارد. انتقال سایر انواع عفونت هاي واگيردار  تریشکشور همسایه، ا
 جنسي نيز بر اساس همين قانون قابل تعقيب کيفري خواهد بود.

اگر  ٢00٢قانون  جزاي این کشور مصوب   ٩بند  ٢٢٤  a  مادهدر مالت،  -١٤
نمي باشد لکن این عفونت و سایر بيماري هاي قابل  HIVطه با چه صرفا در راب

انتقال را شامل مي گردد. وزیر دادگستري در اطالعيه اي که در روزنامه اي 
 را ٢٤٤ a ٣خاص منتشر مي نماید، عناوین عفونت هاي قابل انتقال موضوع بند 

ده است مشخص خواهد نمود. در رابطه با علت تصویب قانون مذکور نيز گفته ش
ک که رفتار هاي مجرمانه موضوع این قانون، سالمت، بهداشت و حيات مردم ی

انتقال سایر انواع بيماري هاي واگير دار  ٢.جامعه را با خطر مواجه مي سازد
 .بودجنسي  نيز ذیل همين قانون قابل پيگرد و مجازات خواهد 

ي ذیل اتهام بر اساس اطالعات به دست آمده تاکنون هيچ کس در مولداو -١٥
بر اساس گزارش  مورد تعقيب کيفري قرار نگرفته است. HIVانتقال ویروس 

نيل به تصویب قانون خاص انتقال ایدز در  در این کشور، UNAIDSموسسه 
واکنش به روند سریع شيوع این بيماري در مولداوي صورت پذیرفته و اميد به 

                                           
3-  UNAIDS and  IPU,  Handbook for  Legis la to r s  on HIV/AIDS,  La w 
and  Human Right s .  Geneva:  UNAIDS,  1999:  a t  45 .  
 
٢-  Ib id  
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ز انتقال سریع این بيماري سایر عناوین حقوق جزاي سنتي در راستاي پيشگيري ا
 غير مفيد جلوه مي نماید.

را نيز ميتوان در مولداوي مورد  HIVعفونت  وسيله دیگران به در خطر قرار دادن
سال حبس بوده که در  ٥پيگرد قانوني قرار داد. حداکثر مجازات قابل اعمال نيز 

 سال نيز قابل افزایش خواهد بود. ٨شرایط خاص تا 
قانوني را تحت عنوان  ١٣٢0م، مجلس شوراي ملي در سال ـ  در ایران ه١٦

به تصویب رسانده که انتقال « جلوگيري از بيماري هاي واگيردار هقانون نحو»
به نظر  قابل مجازات دانسته است. ،بيماري هاي آميزشي را از طریق روابط جنسي

و  اسالمي مورد نسخ قرار نگرفته تما قانون مزبور با تصویب قانون مجازا
همچنان مجري مي باشد. گرچه در این قانون نيز از ایدز به عنوان یکي از بيماري 

 وان ازشاید بتلکن همانگونه که خواهد آمد،  هاي آميزشي، سخني به ميان نيامده
 ١.ود، استفاده نموحدت مالك این قانون در بحث خود

 
 ضرورت اعمال مجازات سوم: مبحث

مي پردازیم که چگونه ميتوان رفتارهاي مخاطره در این مبحث به طرح این سئوال 
انتقال ایدز را به عقوبت رساند و اساساً چه مجازاتي را مي توان بر این  آميز در

 گونه اعمال اجراء نمود ؟
در ضرورت مجازات چنين رفتارهایي در مباحث گذشته کم و بيش سخن گفتيم 

اما در  ؛طه متذکر شدیمو حتي نياز به تدوین قانوني خاص را نيز در این راب
وضعيت کنوني و در فقدان وجود قانوني در این رابطه، تکليف چيست و چگونه 

نماید به مقابله مي توان به رفتارهایي که نظم اجتماعي را با خطر مواجه مي
برخاست. آیا اصوالً امکان اعمال مجازات بر چنين رفتارهایي وجود دارد؟ آیا 

 طه، سبب تبرئة متهمين را فراهم نمي آورد ؟فقدان نصي خاص در این راب

                                           
١-  Ib id  
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1387 تابستان، پنجم، شماره دوم
که در زیر به طرح و بررسي هر  در پاسخ به این سئوال، نظرات متعددي بيان شده

 یک مي پردازیم:
چنين وصفي را  ،اساساً زماني مي توان امري را جرم به شمار آورد که قانون الف:

ت و نکوهيده و فعل یا ترك فعل انسان هر چند زش .براي آن متصور شده باشد
براي نظام اجتماعي زیان بخش باشد تا زماني که حکمي بر آن وارد نشده و یا در 

ق.م.ا مراد از جرم،  ٢ اشد قابل مجازات نيست . طبق مادهقانون پيش بيني نشده ب
هر فعل یا ترك فعلي است که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد و 

اذعان مي دارد که  اساسيق. ٣٦دد. و اصل جرمي محقق نمي گر ،بدون قانون
حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون 

باید مستند و  هادارد که احکام دادگاه اساسي نيز مقرر ميقانون  ١٦٦اصل  د.باش
بودن جرم و اصل قانوني»مستدل به مواد قانون باشد . این اصل در حقوق جزا به 

مادام که عملي توسط قانونگذار نهي نشده  ،. طبق این اصلاستمشهور  «مجازات
. این ازات وي عقالً قبيح و ناپسند است، چنانچه شخصي مرتکب آن گردد ، مج

مطرح شده و متضمن همين « قبح عقاب بال بيان»اصل در فقه نيز تحت عنوان 
)انتقال ایدز به دیگري  باشد . در مورد بحث ما نيز اگر چه عنصر ماديمفاد مي

 نيت و عمد در انتقال( ممکن است هر دوبه طرق ممکن( و عنصر معنوي )سوء
فعلي جمع باشند لکن فقدان رکن قانوني مانع از آن خواهد بود که چنين  در

 ،این گروه هفلذا به عقيد نمود.فعلي را مجرمانه تلقي و براي آن مجازات تعيين 
 ١. اصل برائتبه شمار نمي آیدات نبوده و اساساً جرم چنين رفتارهائي قابل مجاز

و  بوده، اصل بر برائت . طبق این اصل استدر قانون اساسي نيز مؤید همين نظر 
هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اینکه جرم او در دادگاه 

 صالح ثابت گردد.

                                           
ساسي ٣٧اصل  -١ ا ون  ن ا  ق
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نظر مي رسد و از این نظر اگر چه طبق اصول و قواعد حقوقي صحيح ب بررسي:
لکن عيب  مي نماید،حقوق افراد نيز در مقابل انتساب جرایم متعدد حمایت 

. چنانچه جتماعي را به خوبي محقق نمي سازدبزرگ آن در این است که دفاع ا
به  ،گذشت دليلي که حقوقدانان را بر آن داشته تا با سعي در اتخاذ تدابير کيفري

الش نمایند، واکنش اجتماعي و حساسيت جامعه مقابله با انتقال بيماري ایدز ت
خود بازتابي  ،نسبت به چنين رفتارهایي است . اصوالً طرح بحث جرم انگاري

است بر این امر که جامعه نسبت به مسأله اي دقت و توجه خاصي نشان داده و 
فلذا شاید نتوان نظریه  نمایدوجدان عمومي را متأثر مي ،ارتکاب برخي افعال

 قاد به مجازات چنين رفتارهایي را به آساني پذیرفت. عدم اعت
نباید مانع از آن گردد که دعاوي مطرح  ،«عنصر قانوني»صرف فقدان وجود  :ب

يت مسئولشمار آورده و متهم از قبول شده در این زمينه را غيرقابل رسيدگي به
دعوي  ه. کسي که عليه دیگري اقامي که مرتکب شده است، مبرا نمائيمعمل

ده یافته و با اصرار جز این نيست که حقي از حقوق خویش را تضييع ش ،نموده
، سعي در احقاق حق خویش مينماید. در چنين مواردي قاضي بر دادخواهي

موظف است حکم دعوا را ابتداً در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به 
را صادر نماید و نمي تواند به  حکم قضيه ،منابع معتبر اسالمي یا فتاوي معتبر

بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و 
ق.ا،  ١٦٧صدور حکم امتناع ورزد. دليل طرفداران این نظریه عالوه بر اصل 

آد.م است. این ماده نيز طي حکمي مشابه اذعان داشته که  ٣منعطف به ماده 
موافق قوانين، به دعاوي رسيدگي کرده، حکم مقتضي را  ندا قضات دادگاه موظف

در صورتي که قوانين موضوعه کامل یا صریح  د.صادر و رفع خصومت نماین
نبوده و یا متعارض باشند یا آنکه اصالً قانوني در قضيه مربوطه وجود نداشته 

غایر با باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي یا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که م
سکوت یا  هموازین شرعي نباشد، حکم قضيه را صادر نمایند و نمي توانند به بهان
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از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع  ،نقص یا اجمال یا تعارض قوانين

ورزند و اال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم 
آ.د.م، دادگاه  ٣مچنين مادةق.ا و ه١٦٧خواهند شد. بنابراین با  توجه به اصل 

 موظف است به دعواي مطروحه رسيدگي کرده و حکم مقتضي را صادر نماید.
بحث ما با اشکاالتي چند  به نظر، اعمال اصل و ماده مزبور در مورد بررسي:

. ه اخذ فتاوي معتبر اندکي کلي استالزام قاضي ب ،. به عنوان مثالروبروست
درصورت وجود فتاوي مغایر، تکليف قاضي چه  منظور از فتاوي معتبر چيست و

در فرضي که شخصي عمداً، اقدام به انتقال ایدز به  ،مي باشد؟ به عنوان مثال
ابتال به این بيماري جان خود را از  هعليه نيز بواسط نماید و مجنيمي دیگري 

نظرات متعددي ابراز  ،دست دهد، مراجع بزرگوار نسبت به مجازات چنين فردي
این عمل را قتل عمدي به شمار  ،اند . آیت ا... العظمي فاضل لنکرانيهفرمود

آورده اند . آیت ا... العظمي مکارم شيرازي، حکم به قتل عمد را مشروط بر اینکه 
          فاصله زماني زیادي از ابتالء تا فوت مجني عليه نباشد، صحيح دانسته اند. 

اص را جز به قصد قتل جائز نشمرده و آیت ا... العظمي موسوي اردبيلي نيز قص
 اند .کشندگي این بيماري را نزد خود ثابت ندانسته

ایت مجني در مثالي دیگر از حضرات عظام سئوال شده که اگر عمل مزبور با رض
؟ پاسخي که يت ناقل چگونه خواهد بودمسئول، آنگاه عليه صورت پذیرفته باشد

 :تمرقوم داشته اند از این قرار اسایشان 
 .ضامن است ولي حکم قصاص را ندارد : ناقلظمي مکارم شيرازيـ آیت اهلل الع١
 .ت به جنایت مجوز جواز آن نمي شود: رضایـ آیت اهلل العظمي فاضل لنکراني٢
ـ آیت اهلل العظمي موسوي اردبيلي: ناقل بيماري، ضامن نيست اگر چه قابل ٣
 .یر مي باشدعزت
 .رتکب حرام شده است: ميـ آیت اهلل العظمي شاهرود٤
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تا  ١نانچه از آراء حضرات عظام برمي آید ، مسأله مورد سئوال اختالفي است.چ
دهد و دیگري تنها ناقل را مسئول  آنجا که گاه یکي حکم به قصاص جاني مي

 داند . شناسد و حکم به قصاص را منتفي مي مي
ر استخراج ي معتبحال اگر قاضي را موظف بدانيم که حکم مسأله را از فتاو

، وي را به کداميک از فتاوي باید ملزم دانست و آیا اساساً چنين امري سبب نماید
؟ آیا با التزام به چنين قضائي نخواهد شد امنيتاختالف در آراء و برهم خوردن 

امري، آزادي هاي فردي افراد را خدشه دار ننموده و وي را فداي دفاع از اجتماع 
د التزام به چنين امري، نه تنها در مورد بحث ما بلکه ده ایم؟ به نظر مي رسنمون

ضربه  ،در تمامي موضوعات کيفري نيز به همين نحو باشد و تکيه بر فتاوي معتبر
بودن جرایم و مجازات ها به شمار آید. دکتر اي جبران ناپذیر بر اصل قانوني
 ٢:دليل زیر اشاره مي نمایند ٣محقق داماد در تأیيد این نظر به 

به  ١٦٩،١٦٦،٣٩،٣٧،٣٦،٣٣،٣٢،٢٥،٢٢قانون اساسي در اصول مختلف از جمله  ـ١
اصل قانوني بودن جرم و مجازات اشاره نموده است. فلذا با جمع اصول مذکور و 

 و نيز روح حاکم بر قانون اساسي، شکي باقي نمي ١٥٦اصل  ٤با توجه به بند 
بر مراجعه به منابع  به قضات محاکم مبني ١٦٧ماند که اجازه مندرج در اصل 

معتبر اسالمي و فتاوي مشهور در صورت فقدان نص ، سکوت یا نقص قانون، 
عام است و عمل به عام قبل از  ١٦٧منصرف به امور حقوقي است. زیر اصل 

تفحص براي مخصص جائز نيست لذا برخي از اصول مذکور که حالت خاص 
ت خارج کرده و آن را به را از عمومي ١٦٧(، اصل ١٥٦، ٤بند ،١٦٩،٣٦دارند )

ق.آد.م که مربوط  ٣امور حقوقي اختصاص مي دهند. این نتيجه با توجه به ماده 
 به دعاوي مدني است تقویت مي شود.

                                           
ست -١ ا ه  ت ف ر ذی پ ده صورت  ن ر ا گ ن وسط  ت ات  ئ ا ت ف ت س ا ي  م ا م  ت

١- ، د ا م ا د محقق  د مصطفي  ، سي ه ق ف عد  وا علوم ،٣٨ص ،٢ج ق شر  ن رکز   اسالمي، م
١٣٦٥  
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بکار رفته است که از ادات حصر است و با توجه به « تنها»، لفظ ٣٦ـ در اصل ٢

ز قانون حجت بودن مفهوم حصر، حکم به مجازات و اجراي آن از طریقي غير ا
 .به شمار مي آیدمدون، امکان پذیر نيست و خالف قانون اساسي 

ـ اگر قاضي کيفري در موارد فقدان نص، سکوت یا نقص قانون اجازه داشته به ٣
غير از متون قانون مدون مراجعه کند، اصول دیگر قانون اساسي که به آنها اشاره 

مرسوم قانونگذاري  هشيوشد موقعيت اجرائي پيدا نخواهد کرد و این صورت با 
به بلوغ  جمهوري اسالميموافق نيست و هم حاکي از آن است که قانونگذار 

 کافي براي تدوین قوانين منسجم، جامع و مانع نرسيده است .
گرچه پذیرش این نظر خالي از اشکال نيست لکن از لحاظ رعایت مصالح 

     فردي، قابل دفاع عمومي ، جلوگيري از تشتت آراء و حفظ حقوق و آزادیهاي 
 مي باشد.

عده اي برآنند که عمل ناقل ایدز، گرچه فاقد رکن قانوني  است، لکن بنابر  ج:
)یعني هر عمل حرامي را مي توان مورد تعزیر قرار  «یر لکل امر حرامعزالت» هقاعد
توان از حيث جزائي تعزیر نمود. در محل خود نيز مقرر  ، مرتکب را مي داد(

یر، تأدیب یا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و است که تعز
)یعني نوع و مقدار تعزیر بنا بر نظر حاکم  «التعزیر بمایراه الحاکم» هبنابر قاعد

    نوع و مقدار آن به نظر حاکم واگذار شده است . طبق این  ،معين خواهد شد(
ئل متحدثه اي که حکم آن نظر، نه تنها در مورد بحث ما بلکه در تمامي مسا

 توسط قانونگذار عنوان نشده است مي توان به مبحث تعزیرات استمساك نمود .
در مقابل ، عده اي دیگر به نظر فوق خدشه وارد کرده و آن را قابل نقد  بررسي:

مجازات هاي تعزیري ، بدليل نامعين بودن کم و  ،مي دانند . به عقيده این گروه
مغایر با اصول قانوني بودن مجازات هاست و حاکم اسالمي  کيف کيفرها، اساساً

نمي تواند مادام که براي محرمات به طور خاص تعزیر معين نکرده، کسي را 
. اصوالً اعطاء چنين اختياري به قضات راي ارتکاب آن اعمال تعزیر نمایدب
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موجب مي شود که آراء متناقض و مغایر با یکدیگر در سطح وسيعي صادر شده 
موجب بي اعتمادي به نظام قضائي گردد به عقيده این گروه، مفاد و معناي  و

، بيانگر اصل موضوع اجازه مجازات «التعزیر لکل عمل محرم»قواعدي نظير 
اجراي آن نيست  هدنيوي براي اعمال محرم است و به هيچ وجه در مقام بيان نحو

التعزیر »ید که عبارت آ. به عالوه با بررسي متون روایي معتبر چنين بدست مي
که مورد استناد گروهي از صاحب نظران قرار گرفته، در هيچ یک « بمایراه الحاکم

از متون حدیثي معتبر وارد نشده است، بلکه متون مذکور صرفاً داراي تعابيري 
 ،هستند. بنابراین تعيين نوع و مقدار مجازات« الي الوالي»یا « الي االمام»همچون 

ي، بلکه از اختيارات حاکم اسالمي و نهاد حکومت بوده و این نه بر عهده قاض
دستگاه قانونگذاري است که باید انواع جرایم تعزیري و مجازات هایي متناسب با 
آن را وضع و در چارچوب معيني مشخص نماید که قاضي تنها مکلف باشد در 

جا که در . این نظر از آنبپردازدمحدوده تعيين شده قانون، به اجراي مجازات 
از باب رعایت کشور ما ، نظام قانوني حاکم است نه نظام فقهي محض و 

، جلوگيري از خودرأیي قضات و اختالف در آراء محاکم مصلحت جامعه اسالمي
 ١.نظر مي رسدو رعایت حقوق افراد در مجموع منطقي به

از یک فقدان وجود قانوني خاص در رابطه با تعریف و یا انتقال بيماري ایدز د: 
سو و نياز به مجازات متخلفين و عقوبت آنان از سوي دیگر، چاره اي را جز 

ما در  توسل به همان مجازات هاي مقرر براي جرائم سنتي بجاي نگذاشته است .
اما پيش از آن ضروري است تا  پرداخت بعد به بررسي این امر خواهيم مبحث

قال بيماري ایدز را با مقررات اشاره اي به عملکرد برخي دیگر از کشورها که انت
در این رابطه   حقوق جزاي سنتي خود مورد مجازات قرار داده اند داشته باشيم.

مي توان به برخي کشورهاي اروپایي،  برخي ایاالت آمریکا و کشورهایي نظير 
در برخي کشورهایي که فاقد قانون خاص انتقال عفونت  کانادا نيز اشاره نمود.

                                           
 ٢٥0ص، همان -١
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HIV ،عقيب متهمان براساس طيف وسيعي از قوانين و مقررات ت مي باشند

طبقه زیر تقسيم  ٣مختلف به عمل مي آید. عناوین کيفري مزبور  را مي توان در 
 بندي نمود :

انتقال بيماري هاي واگير دار / انتقال بيماري هاي قابل انتقال جنسي / به خطر  -١
 انداختن بهداشت عمومي .

 )قانون مجري: دیگران از طریق بيماري هاي واگيردار.اتریش: به خطر انداختن  -
 قانون جزاي اتریش( ١٧٩و  ١٧٨ ماده هاي

 قانون جزاي بلژیک( ٤٢١)قانون مجري :ماده  .بلژیک: بيمار نمودن دیگري -

 ٢١١ماده  )قانون مجري : : انتقال بيماري هاي واگيردار.بوسني وهرز گوین -
 (٢00٣ب  وقانون جرایم عليه بهداشت عمومي مص

 (١٩٥٧)قانون مجري :قانون قبرس مصوب  قبرس: انتقال بيماري. -

)قانون مجري : قانون جزاي استوني  .ني : به خطر انداختن سالمت دیگرياستو -
 (١١٨.١١٩.١٢١.١٤١هاي  ماده.

 ماده ،)قانون مجري: قانون جزاي عمومي .لند : انتشار بيماري هاي همه گيرایس -
٢٢(  ٤. )١٧٥0) 

ایرلند : ایراد صدمات شدید. )قانون مجري: قانون مجازات ارتکاب جرایم غير  -
 (١٣و ٤ هاي   ماده، ١٩٩٧کشنده عليه اشخاص، مصرب 

: )قانون مجري تن دیگري از طریق انتقال بيماري.ليختن اشتاین : به خطر انداخ -
 (٨٤و  ٨٣قانون جزا و بخش هاي  ١٧٩و١٧٨هاي  ماده

، ١٣٥، ٢٢٧ اده هاي: م)قانون مجري .مجروح نمودن دیگري ي: مریض و یالتون -
 قانون جزاي جمهوري ليتواني( ١٣٧

 ٣0٣الي  ٣00 اده هايم ) قانون مجري: هلند : زیان رساندن به سالمت دیگري. -
 قانون جزا(



 

 160 

ری
کیف

ق 
قو

 ح
 و

دز
اي

 

1387 تابستان، پنجم، شماره دومسال              فصلنامه حقوق پزشکی

اده م ،)قانون مجري: قانون مجازات پرتغال پرتغال : به خطر انداختن سالمت . -
 (١٤٤.١٧٧.٢٨٣ هاي

 قانون جزاي سوئد( ٣ مادهسوئد : ایجاد بيماري در دیگري. )قانون مجري :  -

، ماده : قانون جزاي سوئيس)قانون مجري .وئيس : انتشار بيماري هاي انسانيس -
 (٢٣١و  ١٢٢هاي 

 صدمات جسماني / تهاجم / ایراد صدمه شدید بدني / تهاجم شدید -٢
 (قانون جزاي کرواسي ٩٩جري :ماده م)قانون  کرواسي: ایراد صدمه شدید بدني -

) قتل ٢١قانون جزاي فنالند ، فصل  )قانون مجري: : تهاجم، تهاجم شدیدفنالند -
 و ایراد صدمه بدني(

-٥ )قانون مجري : قانون جزاي فرانسه مواد : ایراد صدمات جسماني.فرانسه -
٢٢٣-٦. ٢٢٣-١. ٢٢١) 

، ایراد صدمه شدید و بدنيمه جسماني، ایراد صدمه شدید آلمان: ایراد صد -
 (٢٢٣.٢٢٤.٢٢٦.٢٢٩هاي :   ماده)قانون مجري : قانون جزاي آلمان ؛  خطرناك

ایراد صدمه  ،١٧0ماده  ،)قانون مجري: قانون جزا مجارستان: ایراد صدمه بدني. -
 بدني(

 ماده)قانون مجري :  ليختن اشتاین: ایراد صدمه بدني، ایراد صدمه شدید بدني -
 قانون جزا(  ٨٤و  ٨٣هاي 

قانون  ٣0٣الي  ٣00 ماده هاي )قانون مجري: هلند: ایراد صدمه شدید بدني -
 جزا(

 قانون جزاي سوئد( ٣ ماده)قانون مجري :  :  تهاجم، ایراد صدمه بدنيسوئد -

             )قانون مجري : قانون جزاي سوئيس،  سویس: ایراد صدمه شدید بدني -
 (٢٣١و  ١٢٢ماده هاي 

)قانون مجري : قانون جرایم عليه اشخاص  ،گلستان: ایراد صدمه شدید بدنيان -
 (٢0و ١٨هاي  ماده  ١٨٦١ مصوب
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 قتل غير عمد / کشتن / سم دادن / قتل -٣
 ٢١جري :قانون جزاي فنالند، فصل )قانون م فنالند: قتل غير عمد،  کشتن، قتل -
 قتل و ایراد صدمه بدني()

. ٢٢٣-١. ٢٢١-٥ماده هاي مجري: قانون جزاي فرانسه )قانون  فرانسه: سم دادن -
٢٢٣-٦) 

 قانون جزاي سوئد( ٣ ماده)قانون مجري :  سوئد: ایجاد خطر کشنده  -

 تعیین عنوان کیفری مبحث چهارم:
فقدان وجود قانوني خاص در رابطه با تعریف و یا انتقال بيماري چناچه گذشت 

و عقوبت آنان از سوي دیگر، چاره ایدز از یک سو و نياز به مجازات متخلفين 
اي را جز توسل به همان مجازات هاي مقرر براي جرائم سنتي بجاي نگذاشته 

ایدز اگر از طریق رابطه جنسي انتقال یابد مصداق بارز جرم انتقال  است .
اگر منجر به فوت مجني عليه شود مي توان ناقل  بيماریهاي آميزشي خواهد بود و

این نظر به زعم ما صحيح مي باشد  مورد تعقيب قرار داد.را به جرم قتل عمد 
یک از مجازاتهاي مزبور در  کداماین سئوال مطرح مي گردد که فلذا در گام بعد 

بر چنين رفتارهاي مخاطره آميزي اعمال نمود. ما در  قوانين کيفري را مي توان
 زیر به بررسي این امر خواهيم پرداخت:

 
 يهای آمیزشي و واگیردار انتقال بیمار گفتار اول:

قانون طرز »مصوبه اي را تحت عنوان ، ١١/٣/١٣٢0مجلس شوراي ملي در تاریخ 
          به تصویب رساند که« جلوگيري از بيماریهاي آميزشي و بيماریهاي واگيردار

مي تواند مستمسک مناسبي جهت مجازات انتقال دهندگان ایدز به شمار آید. 
خني از بيماري ایدز به ميان نيامده است لکن مي توان از گرچه در این مصوبه، س

آميزش جنسي سرایت یافته است، از طریق وحدت مالك آن، آنجا که ایدز 
هر کس بداند که مبتال به بيماري » این مصوبه بيان مي دارد: ٩ماده استفاده نمود. 
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ستي یا آنکه اوضاع واحوال شخصي او طوري باشد که بایآميزشي واگير بوده و
زش او طرف مقابل مبتال يبه واسطه آم ر است ويماري او واگيحدس بزند که ب

ک یبي از سه ماه تا یکند مبتال کننده به حبس تاد یتي شکایبه مراجع قضا شود و
 سال محکوم مي شود.

 گفتار دوم: ايراد ضرب و جرح  
با ایراد  ق مجازات اسالمي در رابطه ٦١٤برخي انتقال بيماري ایدز را با ماده 

هرگاه کسي »: . در این ماده آمده است١ضرب و جرح عمدي منطبق دانسته اند
عمداً به دیگري جرح یا ضربي وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار 
افتادن عضوي از اعضاء یا منتهي به مرضي دائمي یا زوال عقل مجني عليه گردد ، 

چنانچه اقدام وي موجب اخالل در  ،واردي که قصاص امکان نداشته باشددر م
نظم و صيانت و امنيت جامعه یا بيم تجري مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج 
سال حبس محکوم خواهد شد و درصورت درخواست مجني عليه مرتکب به 

آن تمامي شرائط جهت انطباق  ،طبق ماده فوق. «پرداخت دیه نيز محکوم مي شود
ـ سرایت ایدز به دیگري سبب منتهي شدن به ١: باشدبا انتقال ایدز فراهم مي 

ـ در مانحن فيه نيز قصاص امکان پذیر ٢مرضي دائمي در مجني عليه خواهد شد. 
ـ عمل مجرم نيز سبب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه مي ٣نمي باشد. 

ـ مجازات مقرر ٤گردد و بيم تجري مرتکب و یا دیگران نيز محتمل بنظر مي آید. 
، ت دیه به درخواست مجني عليه( نيزسال حبس به همراه پرداخ ٥ الي ٢در ماده )

تا حد زیادي متناسب با رفتار مجرمانه در انتقال ایدز به شمار آمده و نتيجه 
 ارعابي مناسبي بر جاي خواهد گذاشت .

با وجود این به نظر ما، اعمال این مجازات بر رفتارهاي مخاطره آميز در انتقال 
ز مناسب به نظر نمي رسد زیرا اوالً: آنچه که در ماده بدان اشاره شده، عمدي اید

بودن فعل مجرمانه است. یعني انتقال دهنده ایدز مي بایست در فعل خود عمد 
                                           

روزکوه -١ ي ف ري  دگست ا د در  ریت قضات  کث ا ه  ظری )ن .w w w . d a d g o s t a r y . c o m) 
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نيز وجود دارد که انتقال ایدز به واسطه سهل  يداشته باشد لکن مثالهاي بسيار

انتقال، مانند تيغ یا سوزنهاي آلوده، انگاري و یا اساساً جهل به آلوده بودن وسيله 
صورت مي پذیرد  که در این صورت از شمول این ماده خارج خواهند بود. در 

« ضرب و جرح عمدي»راحت یاد کرده است، صثاني: آنچه که ماده از آن به 
است و هيچ گاه نمي توان انتقال ویروس ایدز را چه از طریق روابط جنسي و 

و جرح به شمار آورد. به نظر مي رسد مقصود  چه غير آن، مصداق ضرب
قانونگذار در انشاء این ماده نيز منصرف از چنين امري باشد چه آنکه بواسطه 

وجود « موجب نقصان یا شکستن»قرائن دیگري که در ماده از قبيل اصطالح 
 مي توان به سادگي این مطلب را دریافت . دارد،

 
 پاشیدن اسید  گفتار سوم:
ل بيماري ایدز را با الیحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد برخي انتقا

توسط مجلس  ١٣٣٧ماده واحده اي که در این رابطه در بهمن  ١منطبق دانسته اند.
هرکس عمداً با پاشيدن »شوراي ملي به تصویب رسيده است، اذعان مي دارد : 

، به مجازات اسيد یا هر نوع ترکيبات شيميائي دیگر ، موجب قتل کسي شود 
اعدام و اگر موجب مرض دائمي یا فقدان یکي از حواس مجني عليه گردد به 
حبس ابد با اعمال شاقه و یا اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوي از 

سال و اگر موجب صدمه دیگري شود به  ١0تا  ٢اعضاء شود به حبس مجرد از 
مجازات مقرر در این ماده واحده، .  « سال محکوم خواهد شد ... ٥تا  ٢حبس از 

به اصطالح ترتيبي تفصيلي بوده و ميزان شدت آن نيز بسته به شدت فعل 
تواند عدالت کيفري را در جرم  ارتکابي، در نوسان مي باشد و از این حيث مي

انتقال بيماري ایدز از حيث تناسب فعل با مجازات بدرستي رعایت نماید. لکن 
نيز گفته شده ، این ماده واحده تنها ناظر بر فعل عمدي مجرمانه همانگونه که قبالً 

                                           
 همان -١
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از سوئي دیگر صدق عنوان پاشيدن اسيد بر انتقال ایدز، امري سقيم و  .است
نامأنوس جلوه مي نماید. چه آنکه عرف و عقل سليم نيز نمي تواند حتي انتقال 

 ایدز را مصداقي از پاشيدن اسيد تصور نماید .
 

 تهديد علیه بهداشت عمومي گفتار چهارم: 
، ددبرخي نيز فعل مرتکب را از آنجا که موجب انتقال ویروس و شيوع آن مي گر

ق مجازات اسالمي دانسته و عمل مذکور را تهدید عليه  ٦٨٨ مطابق با ماده
هر اقدامي که »: در این ماده آمده است ١بهداشت عمومي محسوب نموده اند.

خته شود از قبيل آلوده کردن آب آشاميدني، تهدید عليه بهداشت عمومي شنا
انساني و دامي و مواد  توزیع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضوالت

در خيابانها و کشتار ، زباله مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، ریختنزائد
، استفاده غيرمجاز فاضالب خام یا پس آب تصفيه خانه هاي غيرمجاز دام

شاورزي ممنوع مي باشد و مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص فاضالب براي ک
از « مشمول مجازات شدیدتري نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

آنجا که موارد مذکور در ماده فوق حصري نبوده و جنبه تمثيلي دارد، فلذا انتقال 
شت عمومي ق تهدید عليه بهداایدز را نيز مي توان داخل در این ماده و از مصادی

. به نظر ما نيز انتقال و تعریض بيماري هاي مسري علي الخصوص ایدز، دانست
يه بهداشت عمومي محسوب مي گردد و نياز به مقرراتي خاص لتهدیدي جدي ع

جهت مجازات چنين رفتارهاي مجرمانه اي بشدت احساس مي گردد . با وجود 
در  «شت عموميسالمت و بهدا»اینکه این مسأله و تصویب مقررات خاص 

کشورهاي اروپایي داراي سابقه و قدمت بسيار زیادي مي باشد، لکن متأسفانه در 
 ،٦٨٨. ماده کشور ما، جاي خالي این دست قوانين بشدت احساس مي شود

مجازات اسالمي  انونگرچه به عنوان تنها ماده مربوط به بهداشت عمومي در ق
                                           

دگستري هشتگرد قاضي سفالیي. -١ ا w)د w w. d a d g o s t a r y . c o m) 
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نمي رسد لکن وجود چنين ماده  پاسخگوي نيازهاي مربوطه نبوده و کافي بنظر

اي، خود نقطه قوتي در قانون مجازات اسالمي به شمار مي آید. با وجود این 
تفاصيل، گرچه انتقال ایدز مي تواند به عنوان مصداقي از تهدید عليه بهداشت 

، مجازات آن با این ماده صحيح به نظر نمي رسد. زیرا عمومي بشمار آید لکن
       ، لکنه حصري نبوده و جنبه تمثيلي داردذکور در این ماداوالً: گرچه موارد م

. به نظر ما انتقال  باشد مي بایست ميان موارد تمثيلي مشابهت هائي وجود داشته
: ت و یا وحدت مالك ندارد. ثانياًایدز با هيچ یک از مواد مذکور در ماده مشابه

بي بر این مطلب است سال( نيز گواه خو ١مجازات مقرر در این ماده )حبس تا 
. و ثالثاً: تبصره یک همين جرم سنگيني را مدنظر نداشته است که قانونگذار چنين

 مي دارد : ماده به تمامي این قيل و قالها پاسخ داده و بيان
تشخيص اینکه اقدام مزبور تهدید عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زیست »

هداشت ، درمان و آموزش پزشکي، شناخته شود ... حسب مورد برعهده وزارت ب
تاکنون نيز از . «بود سازمان حفاظت محيط زیست و سازمان دامپزشکي خواهد

سوي هيچ یک از نهادهاي مزبور، انتقال ایدز به عنوان تهدید عليه بهداشت 
 عمومي اعالم نگردیده است .

 
 گفتار پنجم: قتل 

یش مي گردد، فلذا عمد در از آنجا که انتقال ایدز نهایتاً سبب مرگ قرباني خو
ق.م.ا بحساب ٢0٦ارتکاب چنين عملي مي تواند مصداق بندهاي الف و ب ماده 

قتل را مي توان در دو صورت  مذکورمستفاد از مفاد ماده  ١.آمده و قتل عمد باشد
 زیر عمد دانست:
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)هرچند عمل وي نوعا کشنده  جاني قصد کشتن مجني عليه را داشته باشد. -١
 نباشد.(

)هرچند قصد کشتن مجني عليه را نداشته باشد  عمل جاني نوعا کشنده باشد. -٢
هرچند کشندگي عمل وي به دليل بيماري یا پيري یا ناتواني یا کودکي مجني  و

 عليه بوده باشد.(
در پرونده هاي مربوط به انتقال ایدز، رکن مادي جرم، شامل تمامي رفتارهایي 

اقدام به دخول جنسي، تهيه  فراهم مي آورد. است که موجبات انتقال عفونت را
فراورده هاي خوني آلوده از قبيل پالسما یا پالکتها، اهداي خون آلوده، اهدا یا 

فروش وسایل تزریق، اعم از وریدي یا عضالني از قبيل  فروش عضو آلوده،
 مانند آن، از این نوع رفتارها به شمار مي آیند. سوزن یا سرنگهاي آلوده و

وان مثال، اگر کسي به قصد قتل دیگري اقدام به اهداي خون آلوده به وي به عن
در نتيجه، مجني عليه نيز جان خود را از دست بدهد، اقدام متهم برابر با  نماید و

اما اگر متهم با علم از وضعيت  قابل مجازات خواهد بود. ٢0٦بند الف از ماده 
ود را از این امر مطلع نموده باشد ابتال خود، بدون آنکه طرف مقابل مثال همسر خ

اقدام به بر قراري رابطه جنسي با وي نماید، هرچند که قصد قتل وي را نيز 
نداشته باشد اما از آنجا که عمل مذکور نوعا کشنده به شمار مي آید، فعل مزبور 

قتل عمد به شمار خواهد  ٢0٦در صورت فوت مجني عليه مطابق بند ب ماده 
  آمد.

 شروع به قتل :گفتار ششم
به سرعت کشنده نيست،  ،به زعم برخي، از آنجا که بيماري ایدز پس از انتقال 

ق  ٦١٣فلذا عمل مرتکب اگر عمداً صورت گرفته باشد، فعال مشمول ماده 
هرگاه کسي شروع به قتل »این ماده بيان مي دارد:  ١.مجازات اسالمي مي گردد

                                           
ا -١ ي  دسرا ا د ون  کميسي  . عضا ا ليت  ق ا ه  ظری مي قضاتن ظا ت )ن .w w w. d a d g o s t a r y . c o m) 

 



 

  167  

ور
ن پ

سا
اح

ضا 
د ر

سی
 

 1387 تابستان، جمپن، شماره دومسال              فصلنامه حقوق پزشکی

1387 تابستان، پنجم، شماره دوم
سال  ٣ماه تا  ٦وي محقق نگردد به  عمدي نماید ولي نتيجه منظور بدون اراده

فيه  لکن در پذیرش این ماده در ما نحن .«حبس تعزیري محکوم خواهد شد
 :مشکالتي چند به چشم مي خورد

این ماده مربوط به شروع به جرم قتل عمد است. جهت اعمال این ماده در  -١
باشد فلذا داراي عمد  ،مورد بحث ما ، انتقال دهنده ایدز مي بایست در عمل خود

این ماده شامل آندسته اعمالي که بدون عمد و سهواً موجبات انتقال ایدز را فراهم 
 مي آورند، نخواهد شد .

در این ماده تصریح شده است که شروع به قتل، آنگاه ثابت خواهد بود که  -٢
محقق نگردد. بر  سرانجام ،اراده مرتکب آن دخالت هدف منظور، یعني قتل، بدون

اوالً باید اثبات شود که انتقال دهنده، قصد قتل طرف مقابل را داشته و  این اساس
در ثاني عمل ارتکابي نهایتاً منجر به نتيجه مقصوده نگردیده است. لکن چنانچه 

مجني عليه را بدنبال خواهد عمل مرتکب قطعاً مرگ  گذشت در مورد بحث،
 داشت.

مرگ وي را بدنبال  نجامي جزاز آنجا که ورود ویروس ایدز در بدن قرباني، سرا
بر اساس شروع به  بار یک نخواهد داشت، فلذا مجازات نمودن انتقال دهنده آن

قتل و پس از فوت مجني عليه ، طبق قتل عمد، خالف ضوابط حقوقي و عدالت 
کيفري است. زیرا این امر مستلزم آن خواهد بود جرم واحدي را با دو مجازات 

  يم.کامالً متعارض، کيفر نمائ
 

 نتیجه
جرم انگاري رفتارهاي انتقال دهنده ویروس  با توجه به مطالب مطروحه به نظر مي رسد

HIV  و تصویب قانوني خاص در این رابطه امري الزم و ضروري است. در حال
حاضر و در فقدان وجود قانوني خاص براي مجازات کردن رفتارهاي انتقال دهنده 

در این ميان اگر انتقال  قوق جزاي کنوني بهره مند شد.توان از عناوین سنتي ح مي ایدز،
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)با احراز سایر  ایدز موجب مرگ بزه دیده شود، بنا بر مقررات مربوط به قتل عمد
مرتکب به  بوطه( قابل تعقيب خواهد بود و چنانچه فعال منهي به مرگ نگردد،شرایط مر

 .مجازات انتقال بيماري هاي آميزشي خواهد رسيد
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