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 چکیده

مامی جوامع از جرایم مهم و همچنین خشونت بار تلقی می شود که متناسب با نوع جرم جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در ت

 و این دریکی از شدیدترین جرم ها علیه تمامی جسمانی می باشد  عمدیقتل  .آن در نظر می گیرندانجام شده مجازات نیز برای 

 حلیلیت-توصیفی روش باپژوهش حاضر . حالی است که تقریبا در تمامی کشورها پدیده ای به نام خودکشی جرم انگاری نشده است

در راستای بیان این مطالب است که در مساله اکراه شخصی به خودکشی قتل عمد اتفاق می افتد  ای کتابخانه مطالعات به استناد با

همچون  شدیدی مجازات گرفتن نظر در با فوق موضوع بر حاکم روز شرایط گرفتن نظر در باو قانون گذاران کشورهای مختلف 

 تواند به این دلیل باشد که این مهم می. به وجود آورند قضایی عادالنه احکام صدور به رسیدن در راهی دنتوان میمجازات قتل عمد 

 تحقق به جرمن که او تمیز قوه و اختیار رفتن بین از علت به شدید روحی فشار حالت در شونده اکراه گرفتن قرار و اختیار رفتن بین از

مجازات جمهوری اسالمی ایران مصوب سال . پژوهش پیش رو به موادی از قانون است تصور قابل شود می جنایت و مجرمانه فعل
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 و تاریخچه مقدمه

. در برخورد با است رمتغی اجتماعی هنجارهای و ارزشها حسب بر مختلف جوامع در و است رایج مختلفی اقسام و انواع در 5خودکشی

پدیده خودکشی نیز جوامع رویه های گوناگونی را در پیش گرفته اند در جایی این پدیده بسیار ناپسند و در جای دیگر عملی قهرمانانه، 

بی تفاوتی با آن برخورد می کنند. با برگشتی به گذشته و مجازات های که برای  در جوامع مذهبی عملی حرام و در جوامعی نیز با

 ولتد تصویب بدون که شخصی باستان آتن درر جوامع مختلف متحمل آن می شد مقاله را پی می گیریم. شخص خودکشی کننده د

 انهنش یا قبر سنگ بدون و شهر حومه در تنهایی به را فرد این. گردیدمی محروم عادی دفن تشریفات از شدمی خودکشی مرتکب

 به آن مرتکب و گردید معرفی اخالق و مذهب مخالف و شده ممنوع خودکشی اروپا، در مسیح دین ظهور با 6.کردندمی دفن دیگری

این بود  قسم اول: بود شده بینیپیش خودکشی برای مجازات قسم دو زمان این در 7.شد محروم مذهبی تشریفات از مجازات عنوان

 از را آن سپس و بکشد خود دنبال به که بستندمی اسب به را آن و گذاشتندمی بزرگی سبد روی او رسوایی برای را منتحر جسد که

 اما. کردمی ضبط دولت را منتحر دارایی قسم دوم این بود که ساختند؛می محروم اموات دفن مذهبی تشریفات از و آویختندمی پا

 ملت، افراد اساسی حقوق و فردی هایآزادی حفظ مورد در افکار تحول و 1789 سال در فرانسه کبیر انقالب پیدایش از بعد

 نفس لکما شخصی هر اینکه و فرد اصالت قبول براساس کبیرفرانسه انقالب واقع، در. گردید ملغی خودکشی برای سابق هایمجازات

 سابق هایمجازات فرانسه، کبیر انقالب از بعد 8.نمود حذف را خودکشی سابق هایمجازات است، آزاد مطلقا و بوده خود جان و

 و مجرمانه وصف فاقد خویشتن قتل یا خودکشی ،(1810 مصوب) فرانسه جزای قانون در دلیل همین به. گشتند ملغی خودکشی

هر چند طبق قوانینی که بعدها  9.بود طرح غیرقابل نیز خودکشی در معاونت یا مشارکت مساله و شد دانسته مجازات غیرقابل طبعا

 جزا قانون 223-6ماده از 2بند موجب به فقطبه تصویب رسید کسی را که شاهد در ارتکاب خودکشی فردی هست را شاید بتوان 

به صورتی مسئول دانست و در پی آن کسی را که اکراه به خودکشی دیگری می  خطر با مواجه شخص به کمک عدم علت به شخص

 در ابتدا ، بود شکم دریدن با مذهبی خودکشی نوعی 10هاراگیریدر ژاپن  قویتر از حالت قبل قابل مجازات دانست. کند به طریقی

                                                           
5 . suicide. 
6 . Szasz, Thomas (1999). Fatal freedom: the ethics and politics of suicide. Westport, Conn.: Praeger. p. 11. 

 .31ص ،، جلد اول1384 چاپ دوم تهران، دانشگاه انتشارات اختصاصی، کیفری حقوق ؛ابراهیم پاد،. 7 

 .32همان منبع، ص: ، ابراهیم. پاد8 

 .141 ص ،1380 ششم، چاپ امیرکبیر، انتشارات ،تهران ،«اشخاص علیه جرایم» اختصاصی جزای حقوق؛ محمدصالح ولیدی، .9 
10 . Seppuku. 
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 یک که داد می رخ زمانی هاراگیری از نوعی.  آمد می حساب به شرافتمندانه مرگ نوعی و داشت رواج ها سامورایی میان در تنها

 یب اند، بوده معروف سختکوشی و پذیری مسئولیت به همواره تابان آفتاب سرزمین مردمان. بود داده انجام خطایی عمل سامورایی

 رفش حفظ برای و دارد وجود هاسامورایی میان در هاستقرن هاراکیری اما .بود پذیری مسئولیت این تجلی بزرگترین هاراگیری شک

 فرمان از پس حتی ولی شد منع ژاپن در قضایی مجازات یک عنوان به یریگهارا 1873 سال در. شودمی انجام ایمان و وفاداری و

 از بیش. داشت ادامه شرافت از نمادی عنوان به ژاپن مردم دیگر و نظامیان میان در کار این مجازات عنوان به آن کارگیری به منع

 و «خودکشی صخره» روی از برخی کردند، خودکشی 1944 سال در سایپان نبرد از روز آخرین در ژاپنی شهروندان از نفر 10000

 نفع برای خود جان گرفتن عملدر برخی جوامع خودکشی را کامال منطقی می دانند از جمله  11.پریدند پایین به «بانزای صخره»

 دهندمی خاتمه خود زندگی به مسن افراد که است مواقعی در کار این از اینمونه. شودمی خوانده دوستانهنوع خودکشی دیگران بردن

 ستودنی است اقدامی عمل، این اسکیمو هایفرهنگ از برخی در 12.بماند باقی جامعه جوان افراد برای بیشتری غذایی مواد مقدار تا

 و دفن مذهبی تشریفات از انتحارکننده شد،می مرگ به منجر انتحار اگر انگلستان در 13.شودمی تلقی خرد یا و شجاعت سر از و

 تلقی دهسا عمد قتل حکم در مرتکب عمل بود، نرسیده نتیجه به ولی بود شده انتحار به شروع اگر و گشتمی محروم جنازه تشییع

 ،بازمانده نیز مضاعف هایخودکشی در و گشتمی محسوب جنایت خودکشی انگلستان، قدیم جزای حقوق در بنابراین 14.گشتمی

 علیه مجنی جدی و صریح تمنای و الحاح براثر قتل نیز آلمان جزای قانون 216 ماده15.شد می شناخته قاتل دیگر، طرف مرگ از پس

امری  مرگ واقعیت همزمان و حیات تقدسدر دین اسالم و میان مسلمانان  .شناختمی عمد قتل را( اتانازی یا ترحم روی از قتل)

 جنایت یا گونه را بخش نجات قتل مسلمان، فقیهان. است مخالف ترحم روی از کشتن یا بخش نجات قتل با اسالمانکار ناپذیر است. 

 خمینی هللا آیت مثال. گیرد انجام مقتول، خود حتی یا پزشک یک یا قاتالن دست به رنگ،س یا سالح با تواند می جنایت. شمارند می

 یخودکشحال چه برسد به اکراه به یک خودکشی.   است جنایت یک کسی مرگ به بخشیدن سرعت برای اقدامی هر که کرد اعالم

                                                           
11 . John Toland, The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire 1936–1945, Random House, 1970, p. 
519. 
12 . Moody, Harry R. (2010). Aging: concepts and controversies (6th ed. ed.). Los Angeles: Pine Forge Press. p. 158. 
ISBN 978-1-4129-6966-6. 
13 . Hales, edited by Robert I. Simon, Robert E. The American Psychiatric Publishing textbook of suicide assessment 
and management (2nd ed. ed.). Washington, DC: American Psychiatric Pub. p. 714. ISBN 978-1-58562-414-0. 

، 1384 یازدهم، چاپ تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،...< و جسمانی تمامیت علیه جرایم> اختصاصی جزای حقوق ؛ ایرج گلدوزیان، .14 

 .55ص

 .207ص ،1384، دوم چاپجلد اول،  مجد، انتشارات،تهران ،نیاکی مهدی: مترجم قضایی، شناسیروان؛ انریکو التاویال، .15 
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 اعالم نابخشودنی گناهی را آن و نکرده تحمل خالق به نسبت را اهانتی چنین دلیل، این به نیز اسالم و است متعال خداوند به اهانت

  .است نموده

 مسألهبیان 

 معاونت در چگونه انجام می پذیرد؟ قتل عمد  سواالت اصلی واساسی که قرار است درپژوهش حاضر به آنها بپردازیم این است که:

هم  ای بیخودکشی را می توان قتل به حساب آورد؟ آیا می توان در خودکشی معاونت کرد؟ اکراه و اکراه تام چه تفاوتها؟ قتل چیست

رویکرد قوانین کشورهای مختلف در مورد خودکشی چیست؟ اکراه شده نیز اهمیت دارد؟  یتدارند؟ آیا در اکراه به خودکشی شخص

 برای پاسخ به این سواالت ابتدا باید تعاریفی را توجه کنیم.ه خود کشی چه رویکردی دارد؟ قانون ایران در مورد اکراه ب

 تعاریف

 که نسانیا از حیات سلب یا و قانونی مجوز بدون انسان یک از حیات سلب یعنی اصطالحی مفهوم ولی کشتن یعنی قتل لغوی مفهوم

 این به  " قانونی مجوز بدون" مانند قیودی افزودن از و دانسته حیات عمدی سلب صرفاً را قتل نیز شماری. است قانون حمایت مورد

 اعلف که قتلی از است عبارت خودکشی حیث این از .اند نموده خودداری قتل، ماهیت نه اند قصاص شرالئط جزو قیود این که دلیل

 یابدیم تحقق باشد قاتل خودش قتل،( دیده بزه) علیه مجنی هرگاه دیگر، عبارت به. باشدمی نیز( مقتول) جرم مفعول ،(قاتل) جرم

 جمله از ،خود زنی آن تبع به و خودکشی گفت باید اساس این بر. است مقتول و قاتل وحدت با همراه قتل از نوعی که در واقع

 شده هداد شکل تغییر خشونت نوع مهمترین و اینکه باشدمی واحد فرد یک دیده بزه و بزهکار آنها در که هستند مواردی بارزترین

 و کرده حمله خود حیات و زندگی به دهد، قرار تعرض و حمله مورد را دیگران اینکه جای به مرتکب فرد خشونت، نوع این در. است

اینکه  16.دارد کراهت آن از که فعلی ترک یا انجام به دیگری کردن وادار: از عبارتست جزایی قوانین در اکراه. دهدمی خاتمه آن به

در لغت نامه های حقوقی آمده است که اکراه تاثیر نیروی  .بیان خواهیم نمودد یاکراه تا چه میزان موجب عدم مسئولیت می شود با

 17خارج از شخص مجرم بطوری که مقاومت مجرم در مقابل آن عادتا مقدور نباشد.

 و خودکشی قتل عمد

                                                           
 .137ص ،1386 دهم، چاپ میزان، انتشارات تهران، اشخاص، علیه جرایم هادی؛ محمد صادقی، .16 

 .74،ص1390وسوم ،  بیست دانش،چاپ گنج کتابخانه، حقوق ترمینولوژی ؛لنگرودی،محمدجعفر جعفری .17 
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 از پس است قصاص موجب آن سلب که حیاتی ولی است روح دمیدن حیات آغاز و است زنده انسانکشتن یک  ،قتل جرم موضوع

در فقه اسالم به جای  .داشت خواهد 18جنین سقط عنوان با خاصی مجرمانۀ عنوان والدت از قبل و سلب حیات بود خواهد والدت

 دونب انسان یک از حیات سلب یعنی اصطالحی مفهوم ولی کشتن یعنی قتل لغوی مفهومتعریف قتل شرایط قصاص آمده است. 

در تعاریفی که از قتل عمد در قوانین جزایی کشورهای مختلف  .است قانون حمایت مورد که انسانی از حیات سلب یا و قانونی مجوز

مشاهده می کنیم می بینیم که در تمامی تعریف قتل عمد کشتن یک انسان به دست یک شخص دیگر است یعنی ما در قتل عمد 

ل را نداریم  بلکه قتل عمد نیازمند وجود حداقل دو شخص است و هرجا که قتلی با وحدت قاتل و مقتول به وقوع وحدت قاتل و مقتو

پس بر مبنای تعاریف می توان خودکشی و قتل عمد را دو مقوله جدای . می پیوندد، مقوله دیگری به نام خودکشی شکل می گیرد

 پدیده خودکشی دور از ذهن نمی باشد.هم پنداشت ولی به نظر میرسد قتل عمد پنداری 

 خودکشی در قوانین کشورهای مختلف 

 1800سال تا حداقل وسطی قرون از غربی اروپای کشورهای اکثر در حال این با 19نیست، جرم غربی کشورهای اکثر در خودکشی

 هالکت به خود دست به را خود": فرماید می که بقره مبارکه سوره 195 آیه استنادقرآن به  منطق و اسالم شریعت در 20.بود جرم

 خودکشی درمورد اما 21.بود خواهد اخروی عقوبت دارای آن تبع به و شده ممنوع حرام، فعل ارتکاب عنوان به خودکشی  ، "!نیفکنید

 عیینت تامینی اقدامات یا مجازات آن برای و نشناخته جرم قانونگذار رارفتاری  که مادام دانست باید ایران، کیفری حقوق دیدگاه از

 یا دکشیخو مانند افعالی رو، این از. نیستند مجازات و تعقیب قابل باشند، ناپسند و زشت افعال ترک یا افعال این ولو است، نکرده

 یدگیرس و طرح قابل اند،نشده شناخته جرم عنوان به کیفری قوانین در چون شوند،می محسوب بزرگ گناهانی اسالم در که خودزنی

 ندک کوشش باید قانونگذار وظیفه، این اجرای در لذا. است قانونگذار منحصر وظایف از جرم تعیین واقع، در 22.بود نخواهند محاکم در

. دازندان مخاطره به را مردم هایآزادی نتوانند دادرسان تفسیر، بهانه به بعدا تا کند تعیین ابهام بدون و صراحت به را مجرمانه افعال

 ادا قادقی را آن بتوانند تا بدانند را خود تکلیف درستی به قانونگذار مخاطبان که نیست آن از مهمتر چیز هیچ دیگر، عبارت به

                                                           
18 . Abortion. 
19 . White, Tony (2010). Working with suicidal individuals: a guide to providing understanding, assessment and 
support. London: Jessica Kingsley Publishers. p. 12. ISBN 978-1-84905-115-6. 
20 . Paperno, Irina (1997). Suicide as a cultural institution in Dostoevsky's Russia. Ithaca: Cornell university press. p. 
60. ISBN 978-0-8014-8425-4. 

 .141ص پیشین، ماخذ ؛محمدصالح ولیدی، .21 

 .72 صجلد دوم،  ،1379اول چاپ میزان، نشر تهران، عمومی، جزای حقوق ؛محمدعلی اردبیلی، .22 
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 خودکشی به اقدام جهت دیگران تشویق و کمک یا تحریک، دادن، مشاوره حال این با 24.نیست جرم استرالیا در خودکشی  23.نمایند

 خودکشی به اقدام از مانع و «شود متوسل زور به باشد الزم منطقاً که صورتی در» فرد تا دهدمی اجازه صراحت به قانون و بوده، جرم

 ترالیااس شمالی قلمرو دراین قضیه بیشتر از دریچه ترک فعل در مواجهه با انسان در خطر مرگ نگریسته می شود.  25.شود دیگر فرد

 یا خودکشی اروپا در کشوری هیچ حاضر حال در26.بود قانونی پزشک کمک به خودکشی1997 تا 1996 سال از و کوتاه مدتی برای

 جمهوری و کردند لغو 1961 خودکشی قانون طریق از را خودکشی بودن جرم ولز و انگلستان. کندنمی تلقی جرم را خودکشی به اقدام

 به هاسازمان از بسیاری اما رفت،می کاربه خودکشی  به اشاره برای «ارتکاب» واژه قبالً 27.داد انجام 1993 سال در را کار این ایرلند

 با است ممکن بازمانده خانواده و است غیرقانونی خودکشی هند، در .اندبرداشته واژه این از استفاده از دست آن، منفی معنای دلیل

 ره و است غیرقانونی فعاالنه اوتانازی آلمان، دربر خالف اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی  28.شود مواجه قانونی مشکالت

 وئیسس. گیرد قرار تعقیب تحت اضطراری موقعیت در کمک ارائه عدم علت به است ممکن باشد حاضر خودکشی صحنه در که کسی

 2006 سال حکم در لوزان، در عالی دادگاه. است برداشته روانی بیماران برای کمکی خودکشی کردن قانونی برای را هاییگام اخیراً

 ایاالت در29.کرد اعطا را خود زندگی به دادن پایان حق بود گریبان به دست روانی مشکالت با طوالنی مدتی که ناشناس فرد یک به

 به خودکشی ..شوند مواجه هاییمجازات با اندزده آن انجام به دست که کسانی است ممکن اما نیست غیرقانونی خودکشی متحده

   30.است قانونی واشنگتن و اورگان ایالت در پزشک کمک

 کشورهاپرونده های قضایی در برخی از  تشویق و اکراه به خودکشی

شود، در تمام حوزه های قضایی هیچ تردیدی متوسل اگر شخص الف به قصد آنکه ب خود را بکشد، به زور یا اکراه  در کشور آمریکا

همچنین اگر الف عمال عامل مرگ ب باشد محکوم به قتل عمدی است ، به رغم  31در محکومیت او به جرم قتل عمدی و جود ندارد.

                                                           
 .صفحه همان منبع، همان .23 

24 . David Lanham : (2006). Criminal laws in Australia. Annandale, N.S.W.: The Federation Press. p. 229. ISBN 978-1-
86287-558-6. 
25 . Duffy, Michael Costa, Mark (1991). Labor, prosperity and the nineties: beyond the bonsai economy (2nd ed. 
ed.). Sydney: Federation Press. p. 315. ISBN 978-1-86287-060-4. 
26 . Quill, Constance E. Putnam ; foreword by Timothy E. (2002). Hospice or hemlock?: searching for heroic 
compassion. Westport, Conn.: Praeger. p. 143. ISBN 978-0-89789-921-5. 
27 . Maris, Ronald (2000). Comprehensive textbook of suicidology. New York [u.a.]: Guilford Press. p. 540. ISBN 978-
1-57230-541-0. 
28 . White, Tony (2010). Ibid. 
29 . Appel, JM (May 2007). "A Suicide Right for the Mentally Ill? A Swiss Case Opens a New Debate". Hastings 
Center Report 37 (3)p.21–23. 
30 . Chapter 70.245 RCW, The Washington death with dignity act". Washington State Legislature. 

 .124،ص1383قتل در نظام کیفری ایاالت متحده آمریکا،مترجم:آقایی نیا،حسین، تهران،انتشارات پیام دار؛ .واین.آر،لفو31 
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در ایالت کانزاس آمریکا که مقتول برا ی   32همانند پرونده کوب این واقعیت که الف در راستای درخواست ب اقدام کرده باشد

شلیک کند و دوستش به قتل عمدی درجه یک به دوستش می گوید که به او جلوگیری از ادامه زندکی خود به علت در د و ناراحتی 

حتی در امریکا فراتر از این موضوع نیز یافت می شود برای مثال در پرونده ای شخص به قصد قتل جرح کشنده ای به  محکوم شد.

ل عمدی وارد کننده جرح محکوم به قت دیگری وارد آورده و درد و اندوه وارد بر او به قدری بوده که وی مرتکب خودکشی گشت و

اتفاق افتاد، در این پرونده متهم زنی را ربوده بود و وی را مورد سوئ استفاده  1932مشابه همین موضوع در قضیه استفا نسون 33شد.

مکرر جنسی قرار می داد و این زن در فرصت مناسبی با قرص های سمی مبادرت به خودکشی می کند و دادگاه با استناد به اینکه 

قربانی به گونه ای بوده که افکار و تصمیماتش را تحت تاثیر زیادی قرار داده است به صورتی که وی قادر به  اعمال متهم بر روی

امروزه پرونده هایی یافت می شود که  34تصمیم گیری بر اساس اراده خود نبوده است، متهم را  از باب  قتل عمد تفهیم اتهام کرد.

 اینترنتی رابطه دنبال به که آمریکایی پرستار یکبرای مثال  ، وارد جرم محسوب می شودحتی تشویق به خودکشی نیز در پاره ای از م

  35شد. شناخته مجرم سوتامینه جنایی دادگاه در کرد، تشویق خودکشی به را وی کانادایی، دانشجوینادیا کجوجی  با

 اکراه به خودکشی در دین اسالم و قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران

 یخودکش او و بکشد را خود که دهد فرمان دیگری به کسی اگر عقیده دارند که برخی از  فقیهان همچون آیت اهلل خویی در اسالم

 ،مأمور اگر لیکن آید،می حساب به عمد قاتل او زیرا کنند؛می قصاص را اکره کننده ،باشد ممیز غیر کودک مأمور، چنانچه نماید،

 به بلکه ،دانست منتسب اکراه کننده به را قتل تواننمی حالت ایندر زیرا شود؛نمی قصاص کنندهاکره  باشد، کبیر یا و ممیز صغیر

 به یا تلق از کمتر به تهدید گرفته، قرار تهدید مورد اگر یا و باشد مختار قاتل، که حالتی به مذکور حکم .است منتسب مقتول خود

 را تو الا و بکش را خود: بگوید اکراه کننده که این مثل باشد، قتل از بیش چیزی به تهدید اگر نیز وارد است. حال باشد قتل خود

 حرمت و بود نخواهد اکراه ادله شمول از مانعی حالت ایندر زیرا بود؛ خواهد جایز خودکشی صورت ایندر کرد، خواهم قطعه قطعه

 نظر به کرد؟ حکم کننده اکراه بر قصاص ثبوت به توانمی اخیر، فرض در اآی که دید باید اینک 36.رفت خواهد بین از نفس قتل

 به شتنک از تر سخت که قتل از نوعی به او تهدید و خود کشتن بر فرد اکراه زیرا است؛ منفی پاسخ «المنهاج تکمله مبانی صاحب»

 دشوارتر، و شدیدتر مرگی از احتراز جهت به خود، انتخاب با وی و شودنمی اختیار ازاکراه شونده  خروج موجب است، خود دست

                                                           
32 . STATE OF KANSAS, Appellee, v. KATHLEEN R. COBB, Appellant. 229 Kan. 522 (1981). 

 .13،ص1386 سوم، چاپ میزان، انتشارات تهران، ،( جنایات)اشخاص علیه جرایم  حسین؛ نیا، آقایی .33 
34 . Stephenson v. State.)1932( 

 .102571.سایت تابناک، کد خبر35 

 .182و181، صص 1393مبانی تکمله المنهاج، تهران، انتشارات خرسندی،؛ .خویی، سید ابوالقاسم36 
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 اکراه رب قصاص ثبوت برای وجهیاین جهت  از کننده؛ اکراه به نه است، مستند او خود به طبعاً قتل بنابراین،. استکشی کرده خود

 گاهآن شود،می کشته ترسخت شکلی به دیگر دست به نکشد، را خویشتن خود، اگر که بداند فردی که حالتی مانند نیست؛ کننده

 محسوب شخوی قتل عامل خود، بلکه کرد، مستند دیگری به را قتلش تواننمی تردیدبی اینجادر که بزند خودکشی به دست ناگریز

 یراز ندارد؛ وجود مباشر از اقوی سبب تقدم بر دلیلی و باشدمی مردود است، مباشر از اقوی سبب فرض، ایندر که ادعا این .شودمی

. البته به نظر اینجانب  نظر آیت اهلل خویی در کتابش مربوط باشدمی مستند کسی چه به عرفاً قتل که است اینقصاص باب در مالک

ه از شکنج ییبه مصادیقی می شود که فرد هنوز قدرت تصمیم گیری را دارد و  مربوط به مواردی که انسان به طور ذاتی برای رها

ر د زایل شود،اکراه شده به خودکشی جایی که اراده  رسد شود پس به نظر میری و اراده اش زایل شده  نمی ای قدرت تصمیم گی

حکم این است که وی به قتل رسیده است چون اختیار از وی با فشار روانی شدید یا چه بسا شکنجه سلب شده است و وی همانند 

اکراه کننده را از باب قتل عمدی البته با وجود  وسیله ای در اختیار اکراه کننده قرارگرفته است، بنابراین به نظر اینجانب می توان

خود کشی را  با تحلیلی که بیان می داریم می توانیم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  البته .چنین شرایطی تفهیم اتهام نمود

علت اجمال یا خال  قانون اساسی ایران هر گاه قاضی به 167زاتی نیز برای آن در نظر بگیریم. طبق اصل جرم انگاری و حتی مجا

قانونی نتواند بر اساس قوانین مدون حکم صادر کند باد به فتاوای معتبر رجوع کند و حکم قضیه را بیابد هر چند قبل از قانون  

تصویب شد، نظر اکثریت بر این بود که قاضی فقط در امور مدنی می تواند به فتاوا رجوع کند  1392مجازات جدید ایران که در سال 

 طبق است نشده ذکر قانون این در که حدودی مورد در»این قانون که می گوید:  220با تصویب قانون مجازات جدید و ماده ولی 

در امور جزایی هم می توان به فتاوای معتبر « .شود می عمل ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 167)هفتم و شصت و یکصد اصل

ک به خداوند ، خودکشی  حرمت زیادی دارد که اگر حتی نپذیریم که حد دارد تعزیر را در رجوع کرد. از سویی در اسالم پس از شر

به علت فوت مجرم مجازات منتفی است و اگر نمیرد از باب اگر شخص خودکشی کننده بمیرد که  پی دارد پس می توان گفت که

 در آنها تعزیر میزان یا نوع که جرائمی مرتکبان» همین قانون  69شروع به خودکشی می توان وی را تعزیر کرد و با توجه به ماده 

ایگزین حبس محکوم کرد وی را به مجازات ج« . گردند می محکوم حبس جایگزین مجازات به است نشده تعیین موضوعه قوانین

 پس به طریق اولی می توان معاونت در خودکش را هم متصور شد.

 1392قانون مجازات جمهور ی اسالمی ایران مصوب 375ماده 

 .گردد می محکوم ابد حبس به کننده، اکراه و شود می قصاص مرتکب، و نیست قتل مجوز قتل در اکراه»این ماده بیان می دارد 

 طفل شونده اکراه اگر -2 تبصره. است قصاص به محکوم کننده اکراه فقط باشد مجنون یا غیرممیز طفل شونده اکراه اگر -1 تبصره
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 قتل در اکراه شیعه، فقهای مشهور نظر  37. «شود می محکوم ابد حبس به کننده اکراهو  پردازد می را مقتول دیه او عاقله باشد ممیز

 نمی قصاص سقوط موجب و قتل مجوز باشد، شده دیگری قتل به ملزم شخص و باشد دیگری قتل تهدید موضوع که زمانی یعنی را،

 کیفری مسئولیت رافع را قتل در اکراه هم دانانحقوق و فقها تبع به38کرده اند.  مساله این در اجماع ادعای فقها از برخی حتی. انندد

 متزلزل را آن و است موثر کردن قصد در شخص آزادی بر واقع در و بوده گذار اثر شخص اختیار بر که چند هر اکراه زیرا دانند؛نمی

در قتل را نمی پذیرد. اکراه  این ماده قانونی 39.است تاثیر بی شونده اکراه سوی از ارتکابی جرم معنوی رکن بر ولی ؛کند می زایل یا و

نظرات موافق عدم پذیرش جواز قتل دارای همانطور که بیان کردیم ریشه و  مبنای این عدم پذیرش را باید در فقه جستجو کرد. 

است یعنی جان هیچ انسانی بر جان انسان « ترجیح بال مرجح»اکثریت هستند و به دو دلیل کلی استناد می کنند. یک دلیل آنها 

ی است که می باشد، تقیه برای زمان« تقیه»مبنای دوم استناد فقها د. دیگر ترجیح ندارد و برای اینکه انسان نمیرد نباید کسی را بکش

انسان می تواند کاری هر چند ناصحیح را انجام دهد تا خونی و جانی حفظ شود و این تا زمانی است که منجر گرفتن جان کسی 

 رد خوئی مرحوم جمله از فقهااز  برخی نشود، پس بنایر این هم ترجیح بالمرجح و هم تقیه مجوز قتل را در اثر اکرا به ما نمی دهند.

 رددگ قتل مرتکب قتل به اکراه شونده چنانچه اند فرموده و اند کرده حکم قتل جواز به مورد این در المنهاج تکمله مبانیکتاب 

 یراز شود قتل مرتکب تواند می اکراه شونده فرضی چنین در، اند کرده هدی پرداخت به حکم مورد این در و نیست قصاص مستحق

 نفس حفظ ذات حب جهت به و( واجب) نفس حفظ ترک یا( حرام) قتل ارتکاب یعنی است بر بین دو عمل مردداکراه شونده  که

 را خود ای و نموده اقدام دیگری قتل به تواند می و دارای اختیار است اکره شونده لذاشود  دیگری قتل مرتکب باید پس است مهمتر

به نظر می رسد مبنای   40 نباید قصاص شود و فقط دیه پرداخت می کند. کند قتل به اقدام چنانچه صورت این در دهد کشتن به

ما اختیار داریم که یک حکم را برگزینیم  کامال عقالنی است و در  این مبنا یعنی در زمان تزاحم بین دو حکم حکم آیت االه خویی 

 مقام در امر دو این اما است مهم دیگری و اهم یکی یا و مهم دو هر که داریم امر دو ما که افتدمی اتفاق جایی در تزاحم واقع در

و قاطعانه باید  نداریم دو این از یکی به کردن عمل جز ایچاره ما وداد  انجام را دو هر همزمان شود نمی و نیستند جمع قابل امتثال

گفت که تمامی انسانها در برخورد به حالت فوق بعلت وجود غریزه فرار از خطر در نهاد خود مرتکب قتل می شوند تا کشته نشوند و 

 یا حتی خودکشی نکنند.

                                                           
 .1392،مصوب ایران اسالمی جمهوری اسالمی مجازات قانون .37 

 .458 ص ، 41جلد  الکالم، جواهر حسن؛ محمد نجفی،. 38 

 .ص منبع،همان همان  ن؛یسحنیا، آقایی. 39 

 .180همان منبع، ص ابوالقاسم؛ سید خویی،. 40 
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 1392قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران مصوب 379ماده 

 عمدی تجنای گردد، شونده اکراه بر جنایت موجب که کند اکراه رفتاری به را دیگری کسی هرگاه»ابتدا به بیان این ماده می پردازیم: 

 بموج نوعاً اکراه این اینکه به توجه و آگاهی و نداشته را او بر جنایت قصد کننده اکراه مگر شود می قصاص کننده اکراه و است

با .41«.ودش می محکوم دیه پرداخت به کننده اکراه و است عمدی شبه جنایت صورت این در که باشد نداشته نیز شود می او بر جنایت

اکراه شونده و قربانی واحد باشند به عبارت بهتر  که بارزترین حالت این است که است متصورو حالت قابل دقت در این متن قانونی د

 وارد کن در غیر این صورت تو ماده قانونی به زمانی اشاره دارد که در آن الف به ب می گوید خودت را بکش و یا صدمه ای به خودت

ه سالب اختیار به وقوع پیوسته است یا ایعنی به شکل اساسی آیا اکر وجود دارداختالف را خواهم کشت، در همین قسمت بین فقها 

البته شایان ذکر است که در متهم بودن به قتل عمدی اکراه کننده در زمانی که اکراه شونده مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد  ؟خیر

هیچ شک و اختالفی نیست چون همانطور که در بخش قبل گفتیم این افراد در حکم وسیله هستند و فاقد اختیار. ولی در اینکه 

بالغ باشد با این مبنا که خطری فراتر از کشته شدن وجود ندارد اکراه در چنین حالتی را محل شخص اکراه شده به قتل خود عاقل و 

لیکن مسلما در صورتی که تهدید به کشتن فرد توام با شکنجه و آذار و اذیت، یا تعرض جنسی و نظایر آن باشد،  تردید دانسته اند.

که این امر در این  42ین حالتی اکراه کننده را قابل قصاص دانسته اند.می توان تحقق اکراه را ممکن دانست. برخی از فقها در چن

 قانون مجازات اسالمی ایران به نظر می آید که به صراحت پذیرفته شده است. 379حالت از استنباط ما از ماده

ه این ماده در بیان رویدادی این است ک از وضوح زیادی برخوردار نیستمی توان برداشت کرد که البته  حالت دومی که از ماده مذکور

میان سه نفر است بدین شکل که الف به ب می گوید ج را بکش و در غیر این صورت تو را خواهم کشت. در این صورت اگر ب شخص 

پس در این صورت هر گاه ب شخص گناه کار است و به قتل عمدی تفهیم اتهام می شود، همین قانون  375ج را بکشد طبق ماده 

 بیان قبال که طور همان البته این امر هم .می شود 43حبس ابدمحکوم به مباشر در قتل است و قصاص می شود و الف  ج را بکشد

ر حال اگمجرای بحث ما این است که آمده است.  ایران و نظر اکثریت در قانون مجازات اسالمی در بین فقها اختالفی است داشتیم

هست یا خیر دو تعبیر مطرح می از اینکه اکراه کننده هنوز هم مستحق قصاص  بکشدشخص ج در مقام دفاع از خود شخص ب را 

  :شود

                                                           
 همان قانون. .41 

 .326ص، شانزدهم چاپ ،1393میزان نشر تهران ،اشخاص علیه جرایم ؛حسین صادقی، محمد میر .42 
43 . Life imprisonment. 



 

11 
 

ه گفته هرگاه دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد ک 379با عنایت به متن ماده  تعبیر اول آنکه

چون در این حالت الف  خواهد بود و وی مستحق قصاص است. موضوع قتل عمدی منتسب به اکراه کننده یعنی در مثال ما آقای الف

این تعبیر به نظر برخی از حقوق یب او شده ولی این آسیب از سوی ج بوده است. آسشخص ب را اکراه به این کار کرده و منجر به 

 صحیح است.  44نیاآقایی دانان همچون 

و در این  ،گر به قتل منتهی شود قصاص می شوداخیر عملش ا قانونی ذکر شده در تعبیر دوم باید بگوییم که اکراه شونده طبق ماده

حالت اگر کشته شود خونش هدر می باشد و مسئولیتی بر گردن دیگری نیست و جایز نیست که اکراه کننده در حالتی که فقط به 

و از سویی فقها ابراز  ص جاری نمی شودقصا ه،حبس ابد محکوم می شده حاال به قصاص محکوم شود مضاف بر اینکه در موارد شبه

 البته شایان ذکر است که در صورت داشته اند که اقوا بودن سبب از مباشر در جایی که مباشر عاقل و بالغ باشد پذیرفته نیست.

اد ولی می ی داستدالل به اقوا بودن سبب از مباشر آن را به باید همه مواردی که کسی دیگری را به کشتن ثالثی اکراه می کند تسر

پس در تعبیر  قانون مجازات اسالمی ایران ذکر کردیم. 375بینیم که در عمل هیچگاه اینگونه نیست همانطور که در بیان مبانی ماده 

را فقط شامل اکره به خودکشی می داند و نه اکراه به قتل شخص سومی که منجر به قتل  379دوم از حالت دوم که در آن ماده  

البته نکته ای را هم باید مورد توجه قرار داد و آن اینجاست که در صورت بسط ماده  گردد، صحیح تر به نظر می رسد.اکراه شونده 

مگر »به حالتی که در آن شخص سومی هم در کار باشد )حالت دوم طرح شده(  با این جمله میانی ماده که عنوان می دارد  379

سازگاری ندارد زیرا به طور منطقی کسی دیگری را به کشتن نفر سومی اکراه می « اشد ب نداشتهرا  اکراه کننده قصد جنایت بر او

کند نمی خواهد که اکراه شونده کشته شود بلکه قصد کشته شدن شخص سوم را دارد، هر چند شاید گفته شود که الف می خواسته 

که  کردیم و دیدیمبه دقت بررسی ، که ما همین حالت را ب را بکشد و او را به کشتن ج اکراه نمود تا ج که قوی تر است او را بکشد

در این صورت نمی توان اکراه کننده را به قتل عمد تفهیم اتهام یا از آن باالتر قصاص کرد. پس به نظر می رسد تنها حالت اول که 

 اکراه رمگ»انی ماده که می گوید: اکراه شونده و قربانی واحد بودند قابل قبولتر به نظر می رسد و در این حالت است که قسمت می

معنا می دهد یعنی می توان اکراه به خودکشی را برداشت کرد که در آن اکراه کننده یا  «باشدنداشته  را او بر جنایت قصد کننده

 قصد جنایت بر اکراه شونده را دارد یا ندارد.

 نتیجه گیری 

                                                           
 .183،چاپ یازدهم،ص1392.آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران نشر میزان44 
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 مشاهده آن به اکراه منظر از چه و  آن به تشویق منظر از چهخودکشی  پیرامون مختلف کشورهای جزایی های پرونده به مالحظه با

البته در کشورهایی نیز در شرایطی خاص این جرم  روند می پیش خودکشی پدیده انگاری جرم سمت به گذاران قانون که کنیم می

ل قاب کند می وارد خود به خاص انگیزه با را بدنی صدمات سایر شخصی که زمانیانگاری از قبل وجود داشت برای مثال در ایران 

ما در این مبحث ضرورت . نماید ناقص سربازی خدمت از فرار منظور به را بدنش از عضوی آگاهانه فردی اینکه همانند ،مجازات است

 توان می 92 مصوب اسالمی مجازات قانون 379 ماده در دقت با ، جرم انگاری اکراه به خودکشی در جوامع مختلف را بیان نمودیم

ق و طب . است داده انجام را خاصی نوآوری اکراه کننده بودن قصاص قابل و جنایت بودن عمدی حکم ذکر با گذار قانون که دریافت

واحد بودن شخص اکراه شونده و قربانی، اکراه به خود کشی در قانون  ماده، بررسی ما با ذکر دالیلی قابل قبول و نزدیکتر به متن

ایران جرم انگاری شده است و به نظر اینجانب قانون گذار نباید جنایت حاصله را منحصر به جنایات عمدی و شبه عمدی مجازات 

له حاص جنایت نوع که نیست بعید زیرا ، کرد وارد انتقاد آن به توان می محض خطای جنایت می کرد بلکه به علت عدم اشاره به

 د،غیربالغ باش فرد یک شونده یا حتی اگر اکراه و باشد مجنون فردی کننده اکراه که فرضی در مثال عنوان به.  باشد محض خطای

 نیست.  ذهن از دور جنایت نوع این شدن محسوب امکان خطایی
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