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١تکریم حیات و تحوالت تقنینی ایران
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چکیده
ثر از حقوق اسالم و در راستاي تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و أقانونگذار ایران مت

با وجود . استها ضمانت اجراهاي کیفري و مدنی در نظر گرفته انگاري کرده و براي آنغیر عمد را جرم
با پاسداشت حیات انسانی ) 1370مصوب (این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسالمی

2از مهمترین این موارد، سپردن اجراي کیفرهاي سالب حیات به دست افراد در تبصره . موافقت ندارد
قانون مذکور، اعدام افراد زیر 83رجم در ماده قانون مجازات اسالمی، وجود کیفر266و ماده 295ماده 

ن لذا قانون گذارکیفري با توجه به ای. بودن حکم قتل ناشی از ترحم در این قانون استسال و مبهم18
اجراي کیفرهاي تغییراتی ایجاد کرده و اصوالً) 1390مصوب بهمن ماه (ایراد در الیحه مجازات اسالمی

. خودداري کرده استکر صریح مجازات رجم درالیحه مزبورسالب حیات را به دادگاه سپرده است و از ذ
سال نیز 18زدایی کرده و براي اجراي کیفر سالب حیات افراد زیر ابهامهمچنین از حکم قتل ترحمی

هاي خاصی قائل شده است؛ با وجود این الیحه مجازات اسالمی مصون از کاستی نیست ومحدودیت
.کند، پیشنهادهاي اصالحی خود را ارائه میاین مقاله ضمن آشکارکردن ایرادها

هاي سالب حیات،انگاري، رفتارهاي ناقض حق حیات، مجازاتحق حیات، جرم:هاکلید واژه
.قتل ترحمی
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مقدمه-1
جوامع همه افراد،زندگی موهبتی است الهی و حقی است که براي هرانسان تضمین شده است و بر«

. تجاوزي علیه آن ایستادگی کننداز این حق حمایت نموده و در مقابل هرها واجب است کهو حکومت
بنابراین ) اعالمیه حقوق بشر اسالمی، بند الف2ماده ( »کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست

» طور کلی یا جزئی گردد ممنوع بودهبردن سرچشمه بشریت باي که منجر به از بیناستفاده ازهر وسیله«
خداوند مشیت نماید وظیفه شرعی ي زندگی بشریت تا هرجایی که پاسداري از ادامه«و ) بند بمان، ه(

.)همان، بند ج(»باشدمی
، 1387،1مصباح یزدي،(حق حیات از جمله حقوقی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمی دارد

ها فرامین الهی، بر آنچون احکام ویعنی عقل انسان به طور مستقل و قطع نظر از منابع دیگري) 185
از این رو باید مداخله عناصري چون زمان، مکان و موقعیت هاي .)1377،1،29کاتوزیان، (حکم می کند

افتد، ها حیات افراد به مخاطره میاز جمله مواردي که در آن. ع شمردخاص جوامع معین را در آنها ممنو
ات ابهام وجود دارد یا سلب حیات به عنوان انگاري رفتارهاي ناقض حق حیدر جرمموردي است که 

کند تکریم حیات افراد و رعایت نظم و امنیت جامعه اقتضا می. شودازات برخی جرایم در نظر گرفته میمج
هاي هام انجام شود و براي اعمال کیفرکه جرم انگاري رفتارهاي ناقض حق حیات با صراحت و بدون اب

اینده جامعه، هیچ فرد و نهاد گردد و جز دولت به عنوان نمسالب حیات نیز ضوابط منسجمی تنظیم
با وجود این، در قوانین کیفري ایران به ویژه قانون . ها را نداشته باشدي اجراي این مجازاترسمی اجازهغیر

- ها و کاستیها ابهامانگاري برخی رفتارهاي سالب حیات و تعیین و اجراي مجازاتمجازات اسالمی در جرم
رفتارهاي سالب حیاتی است که در جرم بودن آن ابهام وجود دارد چنانکه قتل ترحمی از مهمترینهائی 

ي ها قانون گذار اجازهشود که در آنعالوه بر این، موادي در قانون مجازات اسالمی یافت می.وجود دارد
ء استفاده از قانون باز هاي سالب حیات را به افراد سپرده و به این طریق راه را براي سواجراي مجازات

83وجود کیفر سنگسار در ماده . باشدمی266و ماده 295ماده 2اد؛ تبصره مهمترین این مو. گذاشته است
سال 18قانون مجازات اسالمی به عنوان مجازات زناي محصنه و پیش ببنی مجازات اعدام براي افراد زیر 

. کندید کرامت حیات انسانی را مطرح میوضوع تهدگذاري در ایران است که مت دیگر قانوناز اشکاال
آید و همچنین عدم هایی که به دلیل ایرادهاي تقنینی فوق جهت سلب حیات افراد به عمل میاستفادهسوء

گذاري ي قانونپذیرش عمومی برخی کیفرها همانند سنگسار، موج انتقادات داخلی و خارجی را بر این شیوه
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، 1390در الیحه مجازات اسالمی مصوب بهمن ماه . ایران به دنبال داشته استو اجراي عدالت کیفري در

هاي مذکور اصالحاتی به عمل آمد که ها جلب شد و در مورد موضوعگذار به این نقدها و کاستیتوجه قانون
این مقاله . کنداندیشه محدودیت در اجراي عدالت کیفري خصوصی و تکریم حیات انسانی را تقویت می

الش می کند ضمن بررسی تحلیلی تحوالت تقنینی این موضوع و تشریح وضع مطلوب به ارتقاي ادبیات ت
هاي آن مورد توجه کنشگران سیاست جنائی  ه مدد رساند و امیدوار است یافتهحقوقی ایران در این زمین

.ایران قرار گیرد

واژه شناسی-2
تکریم حیات- 2-1

، آذرنوش(جانداريو سرزندگی، حی، به معناي زندگی، وجود، حیاتدر لغت، از ماده» حیات «واژه 
-حرکت ارادي شناخته میداراي که با شعور و يموجودات جانداردر اصطالح نیز . باشدمی) 1387،1،275

در حیاتبه عبارت دیگر، ) 2،408، 1378،مصباح یزدي(گردندمی» حیات «شوند، متصف به صفتی بنام 
بر آن ، در وضعیتی که آثار مورد انتظار از آن موجود) پدیده(گرفتن شیءقرار«: ست ازاصطالح عبارت ا

.)10،5، 1370، طباطبایی(»استمرگ درست نقطه مقابل چنین وضعیتی. مترتب شود
معین، (داشتنگرامی: ي تکریم نیز در لغت داراي معانی مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند ازواژه

معادل انگلیسی ). 946و 945، 1، 1355نفیسی، (، تعظیم، توقیر، حرمت، احترام و تحیت)1،376، 1387
و ) 1،385، 1358حییم، (داشتنبه معناي حرمت، تعظیم، محترم"Reverence"واژه تکریم 

را به دقت مورد توجه قرار دهیم، ] حیات[اگر معناي لغوي تکریم . است)1،142، 1386شناس، حق(تقدیس
بیان گر حرمت ذاتی جان انسان است که همان گونه که قابل وضع نیست، قابل ] حیات[م تکریم می بینی

قماشی، ؛2، 1377کاتوزیان، (گرددسلب از انسان نیز نمی باشد و این حرمت به ذات و هستی انسان بر می
یعنی حق از نظر اصطالحی نیز تکریم حیات مفهومی مرتبط با حق حیات و نتیجه آن است،). 2، 1390

و)185، 1378، مصباح یزدي(مقتضاي طبیعت انسانیحیات حق . حیات تکریم آن را به ارمغان می آورد
عقل انسان به طور مستقل و قطع نظر از منابع دیگري چون شود وجزئی از کرامت ذاتی او محسوب می

به افرادبراى را یه، حقوقپیش از آن که قوانین موضوعوکندها حکم میاحکام و فرامین الهی بر آن
شود که کرامت ذاتی به آن نوع از شرافت و حیثیتی گفته می.داراى حق حیات هستند، آنهابشناسدرسمیت
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ها به جهت استقالل ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه الهی که دارند، به طور فطري و یکسان تمام انسان
حیات «وان گفت تکریم حیات به این معنا است کهتبنابراین می.)1387،1،30نژاد، رحیمی(از آن برخوردارند

ي الهی، به طور فطري، حق از حقوق اساسی انسان است که او به جهت دارابودن استقالل ذاتی و وجهه
.»دارد حیات او محترم باشد و سلب حیات وي جز در موارد استثنا ممکن نگردد

مبانی نظري حق حیات-3
:استشده شود ، سه نظریه مطرح حق حیات از کجا ناشی میرمورد این که د

)فطري(عییمکتب حقوق طب- 3-1
. کرامت ذاتی-2کرامت اکتسابی-1: شودبندي کرامت انسانی به دو نوع تقسیم میدر یک تقسیم

کند و به همان میزان موجب برتري انسان آن را در این دنیا کسب میکرامت اکتسابی کرامتی است که
گیرد ولی برتري اگرچه کسب این کرامت در این جهان صورت می. شودها میمعنایی او بر سایر انسان

تواند این کرامت را به شود زیرا جز خداوند تعالی هیچکس نمیناشی از آن در دنیاي پس از مرگ عیان می
د به نوع انسان عطا شود که خداونکرامت ذاتی نیز به کرامتی گفته می. درستی تشخیص دهد یا بسنجد

علیخانی، (کرده و جزء ماهیت انسانی است و تا زمانی که انسان زنده است این کرامت از او جدانشدنی است
. را تشریح کرده است مکتب حقوق طبیعی است] حیات[مکتبی که ذاتی بودن کرامت.)3و 1385،2

نخستین بار به وسیله  فالسفه یونان دیدگاه حقوق فطري یا طبیعی داراي تاریخ بس کهن و قدیمی است و
به صورت یک نظریه علمی مطرح شده و سپس توسط مکتب فلسفی رواقیون به رهبري زنون مورد بحث 

شود که مجموعه اندیشه حقوق فطري این گونه تبیین می)1،94، 1345ابوسعیدي،(دقیق قرار گرفته است
ال معقول و منطقی است و از آن جایی که قواعد و اي از قواعد با موضوعیت جهانی وجود دارد که کام

مفاهیم مربوط به حقوق بشر ریشه در شعور بشر دارد، لذا این قواعد را نمی توان به یک گروه یا ملت خاص 
شود که حقوق طبیعی طرفداران این مکتب استنباط میهاينظریهاز دقت در). 1، 1373شاو،.( محدود کرد

دوم؛ هرچند این حقوق داراي ریشه الهی است . اول؛ این حقوق عقالنی است: ستهاي زیر اداراي ویژگی
سوم؛ .کندولی در عمل دستگاه ادراکی انسان و نفس ملهمه یا وجدان اخالقی اوست که آن را تفسیر می

، حقوق فطري به دلیلرابعاً. این حقوق جهان شمول، ازلی، ابدي، تغییرناپذیر و موافق با فطرت بشر است
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انی بودن آن، عالوه بر ضمانت اجراهاي رسمی، داراي ضمانت اجراهاي اخالقی و وجدعقالنی و اخالقی

بودن آن از بودن قواعد و مقررات حقوق طبیعی همچنین عقالنی و اخالقیازلی، ابدي و جهان شمول. است
براساس این . فته استپردازان حقوق فطري قرارگرهایی است که مورد تأیید و تأکید نظریهجمله ویژگی

داراي کرامت است، یعنی کرامت حیات الزمه حیات آدمی ذاتاًنظریه، کرامت حیات امري اعتباري نیست و
بودن کرامت حیات انسان نیز به این معنی ذاتی.فطرت انسان و در نظام تکوین ثابت و غیرقابل تردید است

کرامت بخشیده است، بلکه به این معناست که خداوند از نیست که خداوند ابتدا انسان را آفریده سپس به او 
- ابتدا موجودي ارجمند و با کرامت آفریده است و  سلب این کرامت به هر صورت موجودیت او را تغییر می

و این نوع کرامت نه یک حق بلکه وصف ذاتی انسان است که استوار بر دو ) 620، 1، 1384نوبهار،(دهد
ها بودن قرآن و فرشتگان و تمام اینو واقعیتی است مانند کریم) ی، پیشینقماش(ویژگی عقل و اختیار

.)161- 1،2، 1384جوادي آملی، (باشندمظاهر کرامت خداوند می

اصالت فرد یا فردگراییمکتب - 3-2
پس از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اصالت فرد از جمله مکاتب مهمی است که در فرایند تکوین و 

این مکتب از نظر سیاسی، در واقع بیانگر طرز تفکر آن دسته . ت نقش بسزایی داشته استتکامل تکریم حیا
فرد هم از بعد هستی . هایی است که معتقدند آن چه اصالت دارد فرد است نه جامعهاز افراد و گروه

.)1381،214موسوي، حقیقت و میر(و هم از بعد ارزشی بر جامعه مقدم است2و معرفت شناختی1شناختی
این افراد هستند که به منظور بهره مندي از مزایاي زندگی «: گویندطرفداران این نوع فردگرایی می

هاي شخصی خود می گذرند و با قصد و رضاي خود به انعقاد قرارداد اجتماعی اجتماعی از بخشی از آزادي
. کنندو تشکیل دولت و جامعه اقدام می

براي افراد تأمین کند و مشروعیت حکومت در واقع ناشی از پس دولت موظف است حداکثر آزادي را 
- بنابراین چنان چه به قرارداد اجتماعی تجاوز کند مشروعیت خود را از دست می. رأي ملت است

شناختی و فلسفی نیز هست؛ در این معنا البته فردگرایی داراي بعد هستی) 66، 1381کاتوزیان، (»دهد

1-Ontologic
2-Epistomologice
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1.است که جهان هستی از موجودات و عناصر مجزایی تشکیل شده استفردگرایی اعتقاد به این نظریه

موسوي،حقیقت و میر(داندیتر و بنیادي تر از جامعه مفردگرایی به لحاظ هستی شناختی، فرد را واقعی
دهد که از گذاران این مکتب به خوبی نشان میشناختی و فلسفی بنیانتأمل در مبانی انسان). 1381،48

و از آن جایی که ) 1387،36نژاد،رحیمی(الت فرد، استقالل ذاتی انسان استمبنا و اساس اصنظر آنها 
هاي ارزشی جامعه ها  حیات فرد را مافوق برنامهاصالت و استقالل ذاتی انسان در گرو حیات او است، آن

توان حیات هوم که نمیدانند؛ به این مفکنند و ارزش حیات فرد را برابر با ارزش حیات اجتماع میتلقی می
فرد را فداي حیات اجتماع کرد و به بهانه حفاظت از  امنیت جامعه یا هر بهانه دیگر جان افراد را مورد 

.تجاوز قرار داد

تکریم حیات مبتنی بر وحی- 3-3
بنگر که چگونه الهیبه آثار رحمت «. رحمت الهی استزطورکلی نشانی اه بدر این دیدگاه حیات 

طرفداران این نظریه نه انسان را در ). 410مکارم شیرازي، ؛50الروم، (»کنداحیاء میمردنشپس از زمین را
خداي انسان با او نوعی پیوستگی «:گوینددهند، بلکه میمقابل خداوند و نه خدا را در مقابل انسان قرار می

تافیزیکی کرامت حیات انسان را شناختی و مکه مبانی هستی) 279، 1388جعفري تبریزي، (»و ارتباط دارد
ي الهی و مقام خالفت خداوندي مبانی در این دیدگاه تفکر، وجهه و نفخه. کنددر جامعه بشري تبیین می

گردد؛ بلکه بنابراین این کرامت با افعالی از قبیل فساد و خون ریزي نفی نمی. دهنداین نظریه را تشکیل می
کنند؛ چون وقتی ه خللی به مقام خالفت خداوندي وي وارد نمیها امور عارضی هستند و هیچ گوناین

خواهم همانا من درزمین جانشینی قرار «:گویدخلیفه در زمین با فرشتگان سخن میخداوند در مورد جعل 
ریزي خونو دهی که فساد آیا درزمین کسی را قرار می«:گویندفرشتگان به اعتراض برخاسته و می» داد
این .)6، 30سوره بقره، (»دانم که شما نمی دانیدرا میحقایقیمن « : فرمایدپاسخ میخداوند در» ؟کند

.گرددعالی مثل فساد و خونریزي نفی نمیپاسخ بیان گر آن است که مقام ذاتی جانشینی انسان با اف
د الهی گاه وجوجلوهتوان به این نتیجه رسید که اوالً؛ انسان مظهر حق و در واقعاز آن چه آمد می

رامت حیات انسان ؛ کثانیاً. کردن هر فرد گویی ممانعت از تجلی انوار حق از طریق آن استاست و نابود

1- Lain, Mclean. "Concise Dictionary of Politics", Newyork, Oxford University Press, 1996:
p.239.
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شود بلکه وصف ذاتی انسان است که استوار بر پنج ویژگی عقل، اختیار، تفکر، وجهه یک حق محسوب نمی

است و در پی آن می توان این پنج ویژگی برگرفته از ذات آدمی. الهی و مقام خالفت خداوندي اوست
.کرامت حیات انسان را وصف ذاتی او برشمرد

جرایم-4
قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول- 4-1

یک حالت زمانی است که جانی در . قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول دو حالت متفاوت دارد
ور این که مقتول مهدور الدم است او مثال به تص-کندشناسایی و تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه می

2تبصره . شود که انسان محقون الدمی را کشته استبعد از ارتکاب قتل متوجه میرساند امارا به قتل می
قانون مجازات اسالمی این نوع قتل را در حکم شبه عمد قلمداد کرده و او را از مجازات قصاص 295ماده 

در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم «: ستدر این تبصره آمده ا. داندبري می
بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم 
نبوده است قتل به منزله خطاي شبیه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به 

گذار تصویب این تبصره این ذهنیت را ایجاد کرده که قانون.»رساند قصاص و دیه از او ساقط استاثبات ب
ریختن خونش مباح است به قتل برسانند و از قصاص ست افراد هر کسی را که به نظرشان اجازه داده ا
قتل « : بر اینکهقانون مجازات اسالمی مبنی226به دلیل حکم مندرج در تبصره فوق و ماده . رهایی یابند

نفس در صورتی مستوجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد 
هاي پروندهطی سالیان گذشته در اکثر.»قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید

226بی ارتکاب یافته، وکال به ماده هاي غیرت دینی و احساسات مذههایی که با انگیزهقتل خصوصاً قتل
قانون مجازات اسالمی استناد کرده و در صورت عدم پذیرش از سوي دادگاه و یا عدم امکان اثبات 

295ماده 2مهدورالدم بودن مقتول، با طرح این که قاتل تصور می کرده مقتول مهدورالدم است، به تبصره 
به این ترتیب انتقادات نسبت به این .)1،92، 1378سپهوند، (دادنداستناد و قاتل را از قصاص رهایی می

اقدام به حذف این تبصره ) 1390(گذار در تصویب الیحه مجازات اسالمیماده شدت گرفت تا اینکه قانون
در سایر مواد مندرج در این الیحه نیز ذکري از قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول به میان نیامده . نمود

:شودعمدي محسوب میجنایت در موارد زیر شبه«:آمده292در بند دوم ماده فاًاست و صر
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که موضوع که جنایتی را با اعتقاد به اینهرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن-2...-1
علیه وارد کند، سپس خالف آن معلوم این قانون است به مجنی) 303(افراد مشمول ماده ...رفتار وي

علیه داراي یکی از در صورتی که مجنی«:این افراد را این گونه برشمرده است303سپس در ماده » .گردد
:شودحاالت زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی

مرتکب جرم حدي مستوجب سلب حیات یا قطع عضو مشروط به برابري جنایت با همان عضو -1
قطع شده

ط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آنمستحق قصاص نفس یا عضو، فق-2
این قانون در برابر متجاوز) 155(دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده-3
.»زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون-4

دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر این ماده بدون اجازه ) 2(و) 1(اقدام در مورد بندهاي:1تبصره
.شوددر قانون محکوم می

در آن1الیحه مجازات اسالمی وتبصره 303ماده دربا توجه به مواد فوق مشخص می شود که 
مصادیق  افراد مهدور ؛اوالًگذارقانونمورد کسانی که مهدور الدم یا مستحق قصاص شناخته می شوند

به دادگاه سپرده استاجراي حکم در مورد آنها را صرفاًيهاجاز؛ثانیاًوءکرده حصاالدم را به صورت مضیق ا
مورددراسالمیمجازاتقانون295يهماد2يهتبصرجایگزینواقعدرنیزکه292يهماد2در بند و

نکرده است الدم استفادهاز اصطالح موسع مهدور؛اوالًاست، مهدورالدمیاقصاصاعتقادبهدیگريکشتن
ارتکاب قتل عمدي را به شبهه موضوعی مرتبط کرده خاطره لیت بوؤدفاع مرتکب براي سلب مس؛ثانیاًو

است تا چنانچه مرتکب اثبات کند که دچار اشتباه موضوعی شده و به تصور آنکه قربانی مشمول یکی از 
با ؛لیت قتل عمدي رهائی یابد ثالثاًوؤبوده و بر این اساس اقدام کرده است از مس303موارد مندرج در ماده 

واسطه آنکه بدون حکم دادگاه اقدام کرده ه لیت قاتل منتفی نگردیده و او بوؤفرض اثبات این امر مس
وضع به نظر می رسد .شودمستحق مجازات تعزیري است و قتل ارتکابی از ناحیه او شبه عمد قلمداد می

مباینت دارد و نوعی اقبال ازتدابیر غیرعقالنی وتشویق به خشونت انسانیچنین مواد قانونی با تکریم حیات
آوردطر انداختن حیات دیگران فراهم میبه خجهتافراد سودجو از قانون را ه يست و موجبات سوءاستفادا

لذا پیشنهاد ما آن است که . شودشدن افراد و تضعیف حاکمیت قضائی دولت منجر میبه تسهیل قربانیو 
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طور کلی به سازمان عدالت ه طرح اتهام و تشخیص آن و اجراي عدالت ب،ي تکریم حیات انسانیدر راستا

.واگذار شود و افراد نتوانند با تجویز قانون اجراي عدالت را بدست گیرند
حالت دیگر قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، زمانی است که قاتل به خاطر اشتباه در هویت 

بدین معنی که قاتل بدون قصد مجرمانه و به تصور این که فعل مشروع . ه قتل می رساندمهدورالدم او را ب
با یا شباهت اسمی اياشتباه در هویت شناسنامهو مجازي را انجام می دهد شخص محترمی را به دلیل 

اسمی مثال قاتل،  مقتول را به خاطر شباهت. کسی که نسبت به او مهدورالدم بوده است به قتل می رساند
مقتول فقط رساند و بعدا معلوم می شود که به قتل می» قصاصاً«با فردي که فرزند وي را کشته است او را 

حکم صورت اخیر . به قتل رسانده استو او مجنی علیه را  اشتباهاًشباهت اسمی با مهدورالدم داشته است
قانون مجازات 295ماده 2تبصره نیز همانند حکم قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول است که در

الزم . الیحه مجازات اسالمی شبه عمد دانسته شده است292ماده 2اسالمی در حکم شبه عمد و در بند 
الدمی را به دلیل شباهت اسمی به جاي شخص محقون به ذکر است که چنان چه کسی شخص محقون

قانون مجازات اسالمی در . نفس می باشدالدم دیگر به قتل رساند قتل عمد تلقی شده و مستوجب قصاص
اگر کسی به «:الیحه جدید حکم آن را این گونه بیان کرده است295این مورد صراحت ندارد اما ماده 

علیه و فرد مورد نظر هردو علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگري شود در صورتی که مجنی
با عنایت به مطالب گفته شده . »شودعمدي محسوب میاین قانون نباشند، جنایت ) 303(مشمول ماده

معلوم می شود که هر چند قانون گذار در الیحه مجازات اسالمی نسبت به قانون مجازات اسالمی 
به حق حیات افراد اهتمام بیشتري ورزیده وگام هاي مهمی در راستاي تکریم آن برداشته 1370مصوب

براي حق حیات افراد بیشتر از سایر حقوق ارزش قائل است و به است؛ اما با توجه به این که دین اسالم
اعتقاد ما مسلمانان زندگی دنیوي پایه ي زندگی اخروي محسوب می شود و نظم و امنیت نیز مبناي تکریم 

سالب حیات گذار در اصالحات بعدي اجراي مجازات هاينماید قانونشود، ضروري میحیات افراد تلقی می
مهدورالدم بودن ي اجراي حدود الهی و اعتقاد به گذار کند تا کسی نتواند به بهانهرا به طور کلی به دولت وا

.ها تعرض نمایدافراد به حیات آن
)اتانازي(قتل ترحمی- 4-2

یاتانازي از اصطالح یونان.قتل ناشی از ترحم یا قتل ترحمی معادل اتانازي انتخاب شده استواژه
«eu» و واژه» بخشخوب و کام«به معناي«thanasia»و در مشتق شده است» مرگ«معناي به
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این واژه بیانگر اصطالحی نیزاز نظر .باشدالفظی به معناي مرگ خوب یا مرگ راحت میمعناي تحت
به اويگیرد که کمترین میزان رنج و عذاب را برااي صورت میعملی است که در آن مرگ بیمار به شیوه

.)1،11، 1386، تبار و الهی منشاسالمی(همراه داشته باشد
به همین دلیل استمورد تصریح قرار نگرفتهکیفري ایراندر قوانین قتل ترحمیمصادیقحکم و

یی که قصد و انگیزه یکی از از آنجابرخی معتقدند. در مورد آن اختالف نظر وجود داردبین حقوقدانان 
هاي مهم ارتکاب جرم است؛ از این رو کسی که با انگیزه خیرخواهانه، دلسوزي و ترحم و اجابت مؤلفه

که با کند نسبت به کسی درخواست بیمار العالج براي رهایی از درد و رنج، حیات را از بیمار سلب می
حرص، طمع و انتقام مرتکب قتل شود باید مشمول تخفیف مجازات قرار گیرد؛ به همین دلیل باید انگیزه

چنانچه «: کندمی دانست که به طور مطلق بیان میقانون مجازات اسال268قتل ترحمی را مشمول ماده 
شود و اولیاي دم مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می

.)1،190، 1388میرمحمد صادقی، (» توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایندنمی
اما برخی دیگر معتقدند حالت اطالق این ماده ظاهري بوده و منظور اصلی قانونگذار حالتی است که 

) 1،180، 1348صادقی،(دهدمجنی علیه پس از مجروح شدن و قبل از مرگ جانی را مورد بخشش قرار می
له توجه أگذار در الیحه جدید به این مسقانون.توان قتل ترحمی را مشمول این ماده دانستبنابراین نمی

تواند پس از در قتل عمدي و سایر جنایات، مجنی علیه می« :داردکه مقرر می366کرده و با تصویب ماده 
الحه نماید و اولیاي دم نمی توانند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مص

فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون 
بنابراین در الیحه مجازات . نظرها خاتمه بخشیده استأیید کرده و به اختالفنظر دوم را ت» شودمحکوم می

قانون مجازات اسالمی، قتل ترحمی مطلقا به رسمیت شناخته نشده است 267اسالمی با تغییر صریح ماده 
بیماران و رضایت مقتول و انگیزه قاتل هیچ تأثیري در ماهیت قتل و حرمت عمل قاتل ندارد و سلب حیات

العالج با رضایت آنان و انگیزه ترحم و دلسوزي فرد سالب حیات، قتل عمد محسوب شده و مستحق صعب
.باشدقصاص می
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هامجازات-5
سال18ر یري وحدي و قصاص نوجوانان زیتعزسالب حیات هايمجازات- 5-1
-ر حقوق ایران است که بازتابی بینهاي چالشی موجود دسال یکی از بحث18زیرله اعدام افرادأسم

.موده استست که اتهام نقض حقوق بشر را متوجه دستگاه قضایی ایران ناالمللی نیز داشته و مدتها
به کنوانسیون حقوق کودك و متعاقباً الزم االجراء شدن مفاد این کنوانسیون 1373پیوستن ایران در سال

1ماده.در حقوق ایران را شاید بتوان نقطه عطف وقوع این چالش در حقوق ایران محسوب نمود
اجازه اجراي مجازات اعدام وسال تعریف کرده18کنوانسیون حقوق کودك، کودك را هر فرد انسانی زیر

به مزبور لیکن کنوانسیوناست سال به کشورهاي عضو نداده18و حبس ابد را در خصوص افراد زیر
دهد تا نسبت به مفاد این کنوانسیون حق تحفّظ قائل شده و در مواردي که مفاد کشورهاي عضو اجازه می

مجلس شوراي اسالمی . باشندعدم رعایت آنکنوانسیون با قوانین داخلی آنان در تعارض است مجاز به
مفاد آن در هر مورد و هر "الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون را مشروط بر آن کرده که اگر

اسالمی ایران زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی باشد و یاقرار گیرد از طرف دولت جمهوري
مصوب المللی قانون مدنی عهود و معاهدات بین9مادهیرغم آنکه به استنادلذاعل"الرعایه نباشدالزم

بلوغ قانون مجازات اسالمی سن در اما از آن جایی که االجرا است،در حکم قانون داخلی و الزممجلس 
مسؤلیت سال تمام قمري در مورد پسران سن 15سال تمام قمري در خصوص دختران و9یعنیشرعی

کنوانسیون حقوق کودك در حقوق ایران به اجرا در 37عمالً مفاد بند الف مادهمی گردد،کیفري محسوب
در طول سالیان گذشته از ناحیه حقوقدانان و نهادهاي حقوق کهاياعتراضات گستردهبه دلیل. نمی آید

س از سالگی مرتکب جرم مستوجب اعدام شده بودند و پ18به اعدام افرادي که قبل ازنسبتبشري
دستور منع 1387در سال اي رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه،شدندسالگی اعدام می18رسیدن به

حسب . صادر کردوند،سالگی مرتکب جرم مستوجب اعدام ش18که قبل ازیصدور حکم اعدام اشخاص
در مرحله اول و در سال در مورد جرایم اعدامی به حبس ابد 18مجازات مجرمین زیر « : مفاد این بخشنامه

در جهت ارتقاي یهر چند صدور این بخشنامه گام مثبت.»...یابدسال زندان کاهش می15مرحله دوم به
- انت اجراي قانونی نداشت عمال نمیشد اما چون ضممیدر ایران تلقی و تکریم حیاتسطح حقوق بشر

ین لحاظ هر چند در تصویب الیحه به ا. سال حمایت به عمل آورد18توانست از حق حیات افراد زیر 
90لیت کیفري در نظر گرفته نشده اما در ماده وسال تمام به عنوان سن مسؤ18مجازات اسالمی سن 
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در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت « : الیحه مقرر گردیده است
ر رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب شده و یا حرمت آن را درك نکنند و یا دجرم انجام

منظور .»بینی شده در این فصل محکوم خواهند شدمورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پیش
مندرج در بینی شده براي نوجوانانمالیم پیشهايمجازات» پیش بینی شده در این فصلهاي مجازات«از

- راین با توجه به ماده فوق و سایر مواد مندرج در فصل دهم الیحه میبناب. باشدفصل دهم این الیحه می
سال، نسبت به 18ات افراد زیر گذار برخالف قانون مجازات اسالمی در راستاي تکریم حیتوان گفت قانون

ها سخت گیري کمتري از خود نشان داده و چنانچه این افراد مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص آن
هاي ها شبهه باشد مجازات سالب حیات یا قصاص منتفی شده و مجازاتد و کمال عقل آنشوند و در رش

.ها اعمال خواهد شددرج در فصل دهم الیحه در مورد آنمن

رجم- 5-2
ی اصطالحمفهومدر . کشتن است و اصل آن کشتن به صورت سنگسار استدر لغت به معنايرجم 

به وسیله زدن را اوباید کندزنا ) محصن و محصنه(ا زن همسردارکه اگر مرد یاین معنی استرجم به نیز 
را این گونه مقرر کیفر زناي محصنه83قانون مجازات اسالمی در ماده ) 3، 1386،شکوري(بکشندسنگ 

:حد زنا در موارد زیر رجم است«: کرده است که
ر حالی که عاقل بوده مرد محصن، یعنی مردي که داراي همسر دائمی است و با او دايزن-الف 

.جماع کنداواتواند بجماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می
زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که داراي شوهر دائمی است و شوهر در -ب 

ي مجازات اجرا.»ع با شوهر را نیز داشته باشداحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جم
المللی قرار گرفته است؛ به همین دلیل مورد انتقادات داخلی و بینهاي حقوق بشرير با توجه به آموزهمزبو

که به حکم زناي محصنه اختصاص )فصل اول از بخش دوم(ازات اسالمیالیحه مج229الی 222در مواد
از یک . مانده استدارد، هیچ گونه ذکري از کیفر رجم به میان نیامده و حکم زناي محصنه مبهم باقی 

مردي که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وي صد «:آمده227طرف در ماده
حد زنا «: نیز آمده228و در ماده» ضربه شالق، تراشیدن موي سر و تبعید به مدت یک سال قمري است

دیگر در هیچ کدام از مواد ، از طرف».تدر مواردي که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شالق اس
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شود که االت مطرح میؤحال این س. مندرج در این فصل، حکم زناي محصنه مورد اشاره قرار نگرفته است

ودر راستاي محدودیت چرا قانون گذار کیفر زناي محصنه را مبهم گذاشته است؟آیا حذف این مجازات عمداً
ین مجازات شبهه دارد که اقدام به حذف آن از قانون در اجراي مجازات سالب حیات است؟ آیا در اجراي ا

استناد کرد؟ اگر » الحدود تدرء بالشبهات«توان به قاعده کرده است؟ اگر چنین است آیا در این مورد نمی
ه در قانون ذکر نکردچنین نیست و  مقنن هنوز به اجراي این مجازات اعتقاد راسخ دارد؛ چرا آن را صریحاً

در تواند حکمی را از بطن متون فقهی استنباط و صریحاًگذار نمیوقتی خود قانوناست؟ چگونه است 
این میان سپارد که یقینا به اندازه او حکیم نیستند؟ در قوانین ذکر کند استنباط آن را به قضات محاکم می

واهد داشت؟ ها و در نتیجه کرامت حیات انسان چه جایگاهی در قوانین ایران خاصل قانونی بودن مجازات
کند که مقنن حکم زناي ها اقتضا میدر هر صورت تکریم حیات افراد و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

.در قانون مشخص کند و هر گونه شبهه را در این مورد بزدایدمحصنه را صریحاً

گیرينتیجه-6
ثر از أگذار ایران نیز متنقانو.ثر تکریم حیات انسانی استؤهاي محمایت کیفري از حیات از شیوه

انگاري کرده و براي سلب حیات افراد ، رفتارهاي ناقض حق حیات را جرمم، در قوانین کیفريحقوق اسال
با وجود این، ایرادهاي عدیده اي در این قانون در راستاي . ضمانت اجراهاي مختلفی تعیین کرده است

ها تصویب الیحه مجازات اسالمی در صدد اصالح آنگذار با ها وجود دارد که قانونتکریم حیات انسان
ي اجراي قانون به از آن جایی که امنیت مبناي حمایت از حیات افراد است و سپردن اجازه. برآمده است

سوءاستفاده از جان افراد توسط قاتلین به بهانه . اندازدامنیت جامعه را به مخاطره میافراد خصوصی یقیناً
باشد که مهمترین ایرادهاي وارد بر قانون مجازات اسالمی میازبودن مقتولقصاصمهدورالدم یا مورد 

.پیش بینی شده است295ماده 2درتبصره 
الدم یا مستحق قصاص در مورد کسانی که مهدور303ماده1تبصرهدردرالیحه مجازات اسالمی و

درحکماجرايي هاجاز؛ثانیاًوشده حصا مصادیق افراد مهدورالدم به صورت مضیق ا؛شوند اوالًشناخته می
-هماد2يهتبصرجایگزینواقعدرکهنیز292يهماد2است ودر بندشدهبه دادگاه سپردهمورد آنها صرفاً

است بودن مقتولکشتن دیگري به اعتقاد قصاص یا مهدورالدممورد دراسالمیمجازاتقانون295ي 
ارتکاب لیت بخاطروؤدفاع مرتکب براي سلب مس؛ثانیاًونشدهاستفاده از اصطالح موسع مهدورالدم؛اوالً
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است تا چنانچه مرتکب اثبات کند که دچار اشتباه موضوعی شدهقتل عمدي به شبهه موضوعی مرتبط 
بوده و بر این اساس اقدام کرده 303شده و به تصور آنکه قربانی مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 

قاتل منتفی کیفريلیتوؤبا فرض اثبات این امر مس؛ی یابد ثالثاًییت قتل عمدي رهالواست از مسؤ
نگردیده و او بواسطه آنکه بدون حکم دادگاه اقدام کرده مستحق مجازات تعزیري است و قتل ارتکابی از 

زات اسالمی هر چند در الیحه مجاسال نیز18در مورد اعدام افراد زیر .شودناحیه او شبه عمد قلمداد می
الیحه مجازات 90ه لیت کیفري افراد در نظر گرفته نشده اما در مادوسال تمام به عنوان سن مسؤ18سن 

سال، چنانچه این 18گذار برخالف قانون مجازات اسالمی در راستاي تکریم حیات افراد زیر اسالمی، قانون
ها شبهه باشد مجازات حدي عقل آنافراد مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص شوند و در رشد و کمال

نون براي نوجوانان هاي مندرج در فصل دهم این قاها مجازاتو در مورد آنیا قصاص را منتفی کرده
را 18هاي سالب حیات تعزیري در مورد افراد زیر همچنانکه اجراي مجازات. بینی کرده استبزهکار را پیش

الیحه مجازات اسالمی که به زنا اختصاص دارد، مورد231تا 222مجازات سنگسار نیز در مواد .تابدبرنمی
بودن این کیفر که قانونگذار خود در مورد قانونیآید میتصریح قرار نگرفته است و با مطالعه الیحه چنین بر

در هر صورت رعایت تکریم حیات افراد و . شبهه دارد به همین دلیل حکم آن را مبهم باقی گذاشته است
کند که مقنن صراحت را در قانونگذاري رعایت کند و میءها اقتضابودن جرایم و مجازاتانونیاصل ق

.شبهات موجود در قوانین کیفري به ویژه الیحه مجازات اسالمی را بزداید
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