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صدور احکام اعدام کودکان و نوجوانان
در قوانین ایران

محمد اولیاییفرد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳـﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ از ﭼﻪ
ﺳﻨﻲ ﻣﻲﺗـﻮان ﻓـﺮد را داراي آن ﺣـﺪ از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ذﻫﻨـﻲ و
ادراﻛـﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﺮم ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ وي را ﺑـﻪ او
ﻣﻨﺘﺴـﺐ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن را ﻣﺘﻮﺟـﻪ وي ﻛـﺮد  .ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚاﻧﮕﻴﺰ در ﺑﺴﻴﺎري از
ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي دﻧﻴﺎ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎی ﻓﺮاوانی در
ﻣﻮرد آن وﺟﻮد دارد که به همین سبب در ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﺳﻨﺎد
ﺑﻴﻦالمللی ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ
 .در واﻗﻊ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦالمللی مختلفی
ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ ،سنی را
ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ.
در ایران ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ جنسی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼمی مصوب ۱۳۷۰
زمینهساز صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان شد.
موضوعی که همواره مخالفتهای داخلی و نیز اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺮاﺟﻊ
ﺑﻴﻦالمللی ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ رﻋﺎﻳـﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن را در پی داشته
است .در این قانون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ جنسی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻛﻪ کودکان و نوجوانان
در ﺳﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎی ذهنی
ﻻزم ﺑـﺮای اﻧﺘﺴـﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ بیﺑﻬﺮهاﻧﺪ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،ﻋﺪم
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی و ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ ﻛﻴﻔـﺮی،
ﺑﺎﻋﺚ میﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره از ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮي ﻛﺎﻣـﻞ ﮔـﺎم ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اما ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  ۱۳۹۲ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴـﺖ ،در ﺟـﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮی ،ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮی و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻛﻴﻔﺮی ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ آزادی
ﻋﻤـﻞ ﻗﻀﺎت ﺑﺮاي ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺣﺪ و ﻗﺼﺎص در ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﻜﺒـﺎن
زﻳـﺮ ﺳـﻦ  ۱۸ﺳـﺎل را اﻓـﺰاﻳﺶ داد.
اول  -حداقل سن مسئولیت کیفری در اسناد بینالمللی
در اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦالمللی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ،به جهت اختالف
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یادداشت حقوقی
نظر بین کشورها درتعیین ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ،ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺮره اﻟﺰامآوری
مبنی ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی
در ﭼﻪ ﻃﺮازی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ شود ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣـﺎ اﻳـﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد
ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻟﻲ از ﺿﻮاﺑﻂ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ در اﻳﻦ
زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
درﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ که ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎده  ۱آن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ
اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل میﺷﻮد تکالیفی
ﺑﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮخی از آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ
ﻛﻴﻔـﺮي دارﻧـﺪ .از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۴۰ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك،
دوﻟﺖهای ﻋﻀﻮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﻨﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻔﺎل دارای ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از
آن ،ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻠﻴـﺖ ارﺗﻜـﺎب ﺟـﺮم ﻣﺤﺴـﻮب
میشوند .اما در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ
ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮی
ﭼﻴﺴـﺖ ،ﺑﺤﺚﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻓﺮاوانی
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻣﻜﺎنﭘـﺬﻳﺮ
نشود  .اﻣـﺎ ،ﻛمیته ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﻛﻪ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀـﻮ اﺳﺖ ،در اﻋﻼﻣﻴﻪ
ﺗﻮضیحی ﻋﻤﻮمی ﺷﻤﺎره  ۱۰ﺳﺎل ۲۰۰۷
ﺧﻮد ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪﮔﻴـﺮي ﻛـﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﻤﺘﺮ از ۱۲
ﺳﺎل ،از ﻧﻈـﺮ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺬﻳﺮش
ﻧﻴﺴﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﻮﻳﺎً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ و
ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۶ﺳﺎل ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
از دﻳﮕﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦالمللی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق
ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛـﻪ در آن ﺗـﻼش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﺿﺎﺑﻄﻪای ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دادﮔﺴﺘﺮي
اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن معروف به ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﻜـﻦ
ﻣﺼـﻮب ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﻲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ۳۳/۴۰ﻣﻮرخ  ۲۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۱۹۵۸اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪه از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ
«ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ
ﮔـﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﻴـﺖﻫـﺎی ﺑﻠـﻮغ ﻋﺎﻃﻔﻲ ،ذهنی

و روانی ،ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ».همچنین در ﺗﻔﺴﻴﺮ ارائه
شده از ﻗﺎﻋـﺪه ﭼﻬﺎرم در این مجموعه نیز
به وﺟﻮد هماهنگی ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی و
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖهای اﺟﺘﻤﺎعی ﻓﺮد،
اشاره شده است .در واقع مطابق این تفسیر
که در ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﻜـﻦ همراه با ﻗﺎﻋـﺪه ﭼﻬﺎرم
به تصویب رسیده ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺳـﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮی و ﺳﻦ رﺷﺪ مدنی هماهنگی وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
مخالفان صدور یا اجرای احکام اعدام برای
کودکان در ایران نیز با استناد به قوانین
داخلی با ﺗﻔﺴﻴﺮ ارائه شده از ﻗﺎﻋـﺪه ﭼﻬﺎرم
در ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﻜـﻦ موافق هستند .آنها با استناد
به قوانین داخلی ایران معتقدند ﺑـﺮاي
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ،ﺑﻠﻮغ جسمی کافی ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ «رﺷﺪ ﺟﺰاﻳﻲ» ﻻزم اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠـﻪ
ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ« :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر مدنی از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار میباشد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎرع
ﻣﻘﺪس در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺪم رﺷﺪ را ﻣﺎﻧﻊ
ﺗﺼﺮﻓﺎت مالی ﺑﺪاﻧـﺪ و در واﻗـﻊ از اﻳﻦ راه ﺑﻪ
نوعی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻔﻴﻪ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ ،ولی در اﻣﻮر
ﻛﻴﻔﺮی ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎ و ﻧﻔﻮس ﺑﻮده و از
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ،
ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮرﺷﻴﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد؟»
در مقابل برخی با اعتقاد براینکه قیاس بین
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی و ﺳﻦ رﺷﺪ ﻣﺪنی موجه
نیست بیان میدارند ،ﻣﺒﻨﺎي اصلی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮی ،ﺳﺮزﻧﺶﭘـﺬﻳﺮي اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻴﺰ ،ﺗﻮاﻧﺎیی ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺣﺴﻦ و
ﻗﺒﺢ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮدی ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳﻦ بلوغ
جسمی رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺼـﺎدﻳﻖ ﺣﺴـﻦ و ﻗـﺒﺢ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ را دارد
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ معامله
در امور مالی یا رضایت به ان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﻴﭽﻴﺪهاي ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻻزﻣﻪ
اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﺳﺖ که در ﺳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا میﻛﻨـﺪ اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺧﺬ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﻬـﻢ
ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺴﻦ

یادداشت حقوقی

و ﻗﺒﺢ اﺳﺖ و در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﻘـﻖ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ  .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ،ﻗﻴﺎس اﻳﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻣﻊاﻟﻔﺎرق اﺳﺖ.
این نظر اخیر البته با نقدی جدی موجه است زیرا اگر مالک
اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی صرف ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ امور
باشد؛ پس برای صغیر ممیزی که حتی به سن بلوغ جسمی
هم نرسیده ،از انجا که قابلیت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ امور
را دارد ،میتوان تصور ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي کرد .که این امر نیز
خالف قانون و شریعت است.
دوم  -نظام مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در
ایران
اﻗﺪام قانونگذار ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ سنی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮی ،ﺗﻜﺎﭘﻮیی اﺳﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻛﻮدك در ﭼﻪ سنی ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻋﻤﻠـﻲ ﻛـﻪ اﻧﺠﺎم داده

دسامبر /2016آذر 1395

6

اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ درك میﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
را دارد ﻛـﻪ عواقب و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد .در این
رابطه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ دو ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮاي اﻃﻔﺎل
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد .در ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮی اﻃﻔﺎل ،ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﻛﺎﻣﻞ میﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻓﺮد
ﺗﺎ ﺳﻦ مشخصی ﻛـﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر میﻛﻨﺪ ،ﻛﻮدك ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮی اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
ﻣﺤﺾ ﮔﺬر از آن ﺳﻦ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب شده و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮی ﻛﺎﻣـﻞ ﭘﻴـﺪا میﻛﻨـﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  ۱۳۷۰از
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ که به شیوه دفعی یا یکباره معروف است ،ﺗﺒﻌﻴﺖ
ﻛﺮده ﺑﻮد زﻳﺮا اﻃﻔﺎل ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا
میﻛﺮدﻧـﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد تفاوتی ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺗﻌﺰﻳﺮی و
ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

7

دسامبر /2016آذر 1395

در مقابل ﺷﻴﻮه دفعی و ﻳﻜﺒﺎره در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی
اﻃﻔﺎل که ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮی و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ﻛﻴﻔﺮی را در آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻫﺮ دو را ﻳﻜﺴﺎن اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ است؛ نوع دﻳﮕﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي است که ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻣﻞ میﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻳﻚ ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔری اﺳﺖ و ﻫـﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ واﻛـﻨﺶ ﻛﻴﻔـﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮم
ارﺗﻜﺎﺑﻲ وي ﻧﺸﺎن داده نمیﺷﻮد .ﺳﭙﺲ وارد دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮی ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎفته میﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮاﻳﻢ
ارﺗﻜﺎبی ﺗﻮﺳﻂ وی ،واﻛﻨﺶ ﻛﻴﻔﺮی ﺧﻔﻴـﻒﺗـﺮی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده میﺷﻮد .ﺑﺎ ﮔﺬار
از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻓـﺮد وارد دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﺎﻣﻞ
میﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪه و واﻛـﻨﺶ ﻛﻴﻔـﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﻈﺎم ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،دو ﻣﻔﻬﻮم ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮی
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و ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ ﻛﻴﻔـﺮی ازﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ میﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ،ﺣﺪاﻗﻞ سنی اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻧﻈـﺎم
ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ،ﻓﺮد اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را ﭘﻴﺪا میﻛﻨﺪ ﻛﻪ در دادﮔﺎه
ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻦ میﺗﻮان ﺑﺎ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰﻫﻜﺎران
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻛﻴﻔﺮي آن سنی
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﮔـﺬر از آن ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا
میﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ،ﻣﺠـﺎزات میﺷـﻮد  .در ایران
مخالفتهای داخلی و نیز اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ
رﻋﺎﻳـﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن منجر به این شد تا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی به شیوه دفعی
در قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۷۰جای خود را به ﻧﻈﺎم
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮی درقانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲
بدهد .در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻐﻴﻴﺮی در اﻣﺎره ﻗﺎﻧﻮنی ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ داده
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ﻧﺸـﺪه و ﻃﺒـﻖ ﻣﺎده  ۱۴۷ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۹و  ۱۵ﺳﺎل ﺗﻤـﺎم ﻗﻤـﺮي اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﺣﺪاﻗﻞ سه ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮزه رخ داده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ دو ﻧﻈﺎم
ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺮای ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،دوم آﻧﻜﻪ در ﺣﻮزه ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮی ،ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺟﺮم
ارﺗﻜﺎبی و ﮔﺮوه سنی ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ،واﻛﻨﺶﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوتی در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ و سوم انکه اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﻀﺎیی ﺑﺮاي اﺳﻘﺎط
ﻣﺠﺎزاتﻫـﺎی ﺣـﺪ و ﻗﺼـﺎص در ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﻜﺒاﻦ زﻳﺮ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه
ﺳﺎل پیشبینی شده است.
الف  -جرائم تعزیری
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻃﻔﺎل
در جرائم تعزیری ،ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺗﻔـﺎوتی از ﺣﻴـﺚ ﺟﻨﺴﻴﺖ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺪریجی ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی سنی
ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻃﻔـﺎل ،واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .مطابق تبصره  ۱ماده  ۸۸قانون مجازات اسالمی ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤـﺎل در ﻣﻮرد ﮔﺮوه سنی  ۹ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎل ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟـﻒ» ﺗـﺎ «پ» اﻳـﻦ ﻣﺎده اﺳﺖ که
از ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻫﻮی ،واﻛﻨﺶﻫﺎیی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﺮوه
سنی ﭘﻴﺶبینی ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ – ﺗﺮبیتی دارﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل ،ﻋﻼوه ﺑﺮ واﻛﻨﺶﻫﺎی
اﺻﻼحی ﻣﻮرد اﺷـﺎره در ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟـﻒ » ﺗـﺎ «پ» ماده
 ۸۸قانون مجازات اسالمی ممکن است مطابق ﺗﺒﺼﺮه  ۱این
ماده ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺄدیبی  -تنبیهی در ﺑﻨﺪﻫﺎی «ت» و «ث» ﻧﻴﺰ
در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .که عبارت از اخطار و تذکر یا أخذ
تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ونیز نگهداری در کانون اصالح
و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه
یک تا پنج است.
ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﺳﻦ  ۱۵ﺳﺎل ،ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل،
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮانی ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟـﺮم ﺗﻌﺰﻳﺮی ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎده  ۸۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼمی  ۱۳۹۲ﻫﺴـﺘﻨﺪ  .در اﻳـﻦ
ﻣـﺎده ﻣﻘـﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻳﻦ رده ﺳﻨﻲ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺟﺮم ،ﺑﻪ یکی از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در آن ﻣﺎده ﻣﺤﻜﻮم
میﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﺳـﺎل ﻧﮕﻬـﺪاری در ﻛـﺎﻧﻮن
اﺻـﻼح و ﺗﺮﺑﻴـﺖ و ﺧﻔﻴﻒﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی
اﺳﺖ .این درحالی است که در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﺎزات اسالمی،
ﻣﻘﺮرات ﺧﺎصی ﺑﺮای اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ  ۱۵ﺗـﺎ  ۱۸ﺳـﺎل وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و اﻳﻦ اﻓراد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼمی  ۱۳۹۲ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﺧﺎصی را ﺑﺮای اﻳﻦ
ﮔﺮوه سنی ﭘﻴﺶبینی ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎمی ﻣﺘﻔﺎوت از
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن (اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل) ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
بنابراین اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار ﺳـﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي را ﺻﺮاﺣﺘﺎً
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪاده اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺶبینی ﻧﻈـﺎم ﺗـﺪریجی ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ
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ب  -ﺟﺮاﻳﻢ ﺣﺪي و ﻗﺼﺎصی
ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﻴﻪ ،ﻓﺮدی ﻛﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﺎﻟﻎ و دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ
و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً در ﺻﻮرت ارﺗﻜـﺎب ﺟـﺮم ﻧﻴـﺰ ﻣﺠﺎزات وی ﻫﻤﭽﻮن
اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ
 ۱۳۹۲سعی ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋـﻴﻦ اﺣﺘـﺮام ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺷﺮعی ،ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـی ﺣﻘـﻮق ﻛـﻮدك در
اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﻮد .ﻗﻮاﻋﺪ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ
ﺑﺮ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ و ﻗﺼﺎص ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص زﻳﺮ
ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل ،در ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۸۸و ﻣﺎده  ۹۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات
اﺳـﻼﻣﻲ  ۱۳۹۲ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ

واﻛـﻨﺶهای ﺗﺮبیتی و ﻣﺮاقبتی ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» ﺗﺎ
«پ» ﻣﺎده  ۸۸در ﻣﻮرد وی وﺟﻮد دارد.
ثانیا  -ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺪر اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻮرد «ﭘﺴﺮان» اﻋﻤﺎل
میﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻮﺿﻮع آن ،ﻧﺎﺑالغی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎل
ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده  ۱۴۷ﻫﻤـﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن،
دﺧﺘﺮی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ۹ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺤﺴﻮب
میﺷـﻮد ،ﻣﻨﻈـﻮر از ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ
ﺗﺒﺼﺮه ،ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﺮ (ﭘﺴـﺮ) اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﺑـﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .دﺧﺘﺮی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ
از  ۹ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﺻﻮرت ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺎص ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﻜﻮم
میﺷـﻮد اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی
ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺎص ،ﺑـﻪ یکی از ﺗﺪاﺑﻴﺮ و
واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻣﺮاقبتی و تنبیهی ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده  ۸۸ﻣﺤﻜﻮم
میﺷﻮد .بنابراین به نظر میرسد ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۸۸ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﭼﻨـﺪانی در واﻛﻨﺶ ﻛﻴﻔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮاﻳﻢ
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺎص اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳـﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﻦ واﻛﻨﺶﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ
اﻃﻔﺎل ﺑﺰﻫﻜـﺎری ﭘﻴﺶبینی ﻛﺮده ﺑﻮد.

 -۱ارتکاب ﺟﺮاﻳﻢ ﺣﺪی و ﻗﺼﺎصی اطفال نابالغ
ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۸۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  ۱۳۹۲ﻣﻘﺮر ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﻓـﺮدی «ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ» ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ۱۲ﺗﺎ ۱۵
ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﻗﺮار دارد ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟـﺮم ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ ﺣـﺪ ﻳـﺎ
ﻗﺼﺎص شود ،ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی «ت» ﻳﺎ
«ث» ﻣـﺎده  ۸۸ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از «اﺧﻄﺎر و ﺗﺬﻛﺮ ﻳﺎ
اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ کتبی ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﺟـﺮم» و «ﻧﮕﻬـﺪاری در ﻛـﺎﻧﻮن
اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت  ۲ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل» ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺮﺗﻜـﺐ اﻳـﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ،ﻛﻤﺘﺮ از  ۱۲ﺳﺎل ﺳﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ ذﻳـﻞ اﻳـﻦ ﺗﺒﺼـﺮه ،ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» ﺗﺎ «پ» ﻣﺎده  ۸۸ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ
اﺻﻼﺣﻲ ،ﺗﺄدیبی و ﻣﺮاﻗﺒﺘـی دارﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در مورد این تبصره باید توجه داشت که اوال  -ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻌﺰﻳﺮات
ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﮔﺮوه سنی ﻛﻤﺘﺮ از  ۹ﺳـﺎل ،اﻣﻜـﺎن اﻋﻤـﺎل ﻫﻴﭻ
واﻛﻨﺸﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶبینی ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،در ﻣـﻮرد ﺟـﺮاﻳﻢ
ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ ﺣـﺪ و ﻗﺼـﺎص ،ﺣﺪاﻗﻞ از ﺣﻴﺚ ﻧﻈﺮی ،اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن
وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻗﺎضی ﻳﻜـﻲ از واﻛـﻨﺶﻫـﺎی ﻣـﺬﻛﻮر در
ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» ﺗﺎ «پ» ﻣﺎده  ۸۸را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ
درواقع ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  ۹ﺳـﺎل ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت
ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮی ،ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻮﺿﻮع واﻛﻨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ
ﻛﻴﻔﺮی ﻗﺮار نمیﮔﻴﺮد و ﺣﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺻﻼحی و ﻣﺮاقبتی ﻧﻴﺰ
در ﻣﻮرد وی ﭘﻴﺶبینی ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ .اﻣـﺎ در ﺻﻮرت ارﺗﻜﺎب
ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺼـﺎص ﺗﻮﺳـﻂ وی ،اﻣﻜـﺎن اﻋﻤـﺎل

 -2ارتکاب ﺟﺮاﻳﻢ ﺣﺪی و ﻗﺼﺎﺻﻲ کودکان و نوجوانان
بالغ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۸۸که در مورد واکنش قضایی اطفال
بزهکار نابالغ تفاوت محسوسی با قانون مجازات سابق ندارد.
اما ﻣﺎده  ۹۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ  ۱۳۹۲ﺗﺤﻮلی ﺟـﺪی در
واﻛﻨﺶ ﻛﻴﻔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺎص اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳـﺖ .ماده  ۹۱مقرر میدارد« :در
جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده
سال ،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و
یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ،حسب
مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در
این فصل محکوم میشوند .تبصره -دادگاه برای تشخیص رشد
و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از هر
طریق دیگر که مقتضی بداند ،استفاده کند».
دراﻳﻦ ﻣﺎده ،ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻘﻮط ﺣﺪ ﻳﺎ
ﻗﺼﺎص ﻣﻌﺮفی ﻛﺮده و ﻗﺎضی را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻣﻮارد ،ﻣﺮﺗﻜﺐ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺎص ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔـﺮوه سنی
وی ،ﺑـﻪ یکی از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺗﻌﺰﻳﺮی ﻣﺬﻛﻮر درفصل دهم
قانون مجازات اسالمی ﻣﺤﻜﻮم کند .اﻳﻦ ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ
از :اﻟﻒ) ﻋﺪم درك ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎبی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻜﺐ .ب)
ﻋﺪم درك ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻜﺐ .ج) ﺷﺒﻬﻪ در
رﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﺎل ﻋﻘﻞ ﻣﺮﺗﻜﺐ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،دﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ زﻳﺮ
ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل ﻛـﻪ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺟـﺮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻳﺎ ﻗﺼﺎص ﺷﻮد

ﻛﻴﻔـﺮی در جرائم تعزیری ،داﻣﻨـﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖهای اﺻﻼحی و
ﺗﺮبیی ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺷﻤﻮل ﺑـﺮ
اﻓـﺮاد ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻗﺮاﺋﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ فقهی
نمیﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ را ﻛـﻮدك ﻧﺎﻣﻴـﺪ ،ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .به
همین سبب مجازات اعدام در جرائم تعزیری از جمله جرائم
مربوط به مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان زیر  ۱۸سال
درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ  ۱۳۹۲اساسا منتفی است.

یادداشت حقوقی
و یکی از ﺣﺎﻻت ﻓﻮق در ﻣﻮرد وی ﺻﺎدق ﺑﺎﺷـﺪ« ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑـﻪ ﺳﻦ وی» ﺑﻪ «ﻣﺠﺎزاتهای ﭘﻴﺶبینی ﺷﺪه درفصل دهم
قانون مجازات اسالمی» ﻣﺤﻜﻮم میﺷﻮد .اما چنانچه به نظر
قاضی ،مرتکب جرم ماهیت و حرمت جرم ارتکابی را درک کند
یا ﺷﺒﻬﻪ در رﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﺎل ﻋﻘﻞ ﻣﺮﺗﻜب وجود نداشته باشد؛
در این صورت با وجود سایر شرایط به حد یا قصاص محکوم
خواهد شد .و این بیانگر این است که ﺳﻦ ﺑﻠـﻮغ ﻛﻴﻔـﺮی،
ﻳﻌﻨـی سنی ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺪا میﻛﻨﺪ ،در
ﺣـﺪود و ﻗﺼـﺎص ﻛﻤﺘـﺮ از ﺗﻌﺰﻳـﺮات اﺳـﺖ .زﻳـﺮا در ﺗﻌﺰﻳﺮات،
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻦ  ۱۸ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻓﺮد ﻛﺎﻣﻞ نمیﺷﻮد اﻣﺎ در
ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ،دﺧﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ  ۹9ﺳﺎل و ﭘﺴﺮ ﺑﻌﺪ از ۱۵
ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮی ﻛﺎﻣـﻞ ﭘﻴـﺪا میﻛﻨﺪ.
نتیجه اینکه هر چند در ﻣﺎده  ۹۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼمی
 ۱۳۹۲اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﻀﺎیی ﺑﺮای اﺳﻘﺎط ﻣﺠﺎزاتهای ﺣـﺪ و
ﻗﺼـﺎص در ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﻜﺒاﻦ زﻳﺮ ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل توسعه یافته
است ،اما همچنان مجازات قصاص برای افراد زیر  ۱۸سال
حذف یا ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام)
و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمان وجود دارد.
همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر
جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد
عقلی میتواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای
مانند اعدام ،سنگسار ،شالق و قطع عضو شود.
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مجازات اعدام برای همجنسگرایی در قانون مجازات اسالمی ایران
نقی محمودی
دهههاست که همجنسگرایی از زمرهی
«بیماریها» در علم پزشکی و در علم روانشناسی
از ردهی «انحرافات جنسی» خارج شده است.
به تبع این امر ،قوانین جزایی اکثر کشورها،
همجنسگرایی را جرمزدایی کرده و حتی اجازهی
ازدواج به زوجهای همجنسگرا داده و ازدواج آنها
را مثل ازدواج زوجین غیر همجنس ،رسمی و
دارای اثر حقوقی مشابه ازدواجهای غیر همجنسها
شناخته اند.
حکومتهای ایدئولوژیک ،چه از نوع مذهبی
و یا غیر مذهبی آن ،جدال عمیقی با مقولهی
همجنسگرایی و همچنین همجنسگرایان داشته
و دارند .در تعالیم مذهبی ادیان مختلف ،تنها نوعی
از رابطهی جنسی که منجر به توالد و تداوم نسل
انسان شود ،مورد احترام و حتی تقدس است و هر
گونه روابط جنسی غیر از این ،مذموم و حرام است.
بر همین اساس ،محمد خاتمی و محمود
احمدینژاد ،دو رئیس جمهوری منتسب به هر
دو جناح اصلی سیاسی جمهوری اسالمی ،در
سخنرانیهای خود  ،همجنسگرایی را عملی
گناه و مستوجب مجازات سنگین دانستهاند .حتی
محمود احمدینژاد در یک کنفرانس مطبوعاتی در
خارج از کشور و در مقام پاسخ به سئوال یکی از
خبرنگاران در مورد وضعیت همجنسگرایان در
ایران ،اظهار داشت که ما در ایران همجنسگرا
نداریم! در آلمان هیتلری نیز به تاسی از ایدئولوژی
حاکم بر آن دوره و همچنین کلیساها ،در قوانین
کیفری ،مجازات سنگینی برای همجنسگرایان در
نظر گرفته شده بود .اما پس از اصالحات انجام
شده در دههی هشتاد میالدی در قوانین کیفری و
مدنی ،در آلمان نیز مثل سایر کشورهای اروپایی ،از
همجنسگرایی در قوانین مجازات ،جرم زدایی شد.
پس از تغییر حاکمیت سیاسی در ایران در سال
 ،۷۵۳۱کلیهی قوانین ،خاصه قانون مجازات ،از
شرع شیعهی اثنی عشری اقتباس شد و برای تمام
اعمال جنسی خارج از چهارچوب ازدواج شرعی،
مجازاتهای بسیار سنگینی همچون اعدام ،سنگسار
و زندان و شالق در نظر گرفته شد .در طول سی
و هفت سال حاکمیت جمهوری اسالمی ،بسیاری
از انسانها به خاطر عمل و حتی انگیزهی جنسی

مجازات شدهاند .در این میان ،حکم شدیدترین مجازاتها ،برای
همجنسگرایان صادر و اجرا شده است.
در قانون مجازات اسالمی ایران ،مجازاتها به چهار قسم تقسیم
شدهاند :حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات.
در قانون مجازات اسالمی اخیر التصویب ایران ( )۲۹۳۱مواد
 ۳۳۲الی  ۱۴۲به مجازات همجنسگرایی اختصاص یافته
است .ماده  ۳۳۲قانون مجازات اسالمی که در ارتباط با تعریف
همجنسگرایی مردان که در فقه به «لواط» مصطلح است ،مقرر
میدارد :لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازهی
ختنهگاه در دبر انسان مذکر است.
مادهی  ۴۳۲قانون مجازات مذکور در مقام بیان مجازات
همجنسگرایی مردان (لواط) مقرر داشته است :حد لواط برای
فاعل ،در صورت عنف ،اکراه و یا دارا بودن شرایط احصان ،اعدام
و در غیر این صورت ،صد ضربه شالق است .حد لواط برای
مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
شاید علت شدت مجازات مفعول نسبت به فاعل ،ریشه در
تفکرات مردساالرانه و یا تفوق طلبانه داشته باشد .چرا که در
تفکر برخی انسانها  ،مفعول یک رابطهی جنسی ،خاصه در
رابطهی جنسی بین دو انسان مذکر ،برای مفعول شناعت قائلند
و برای برای فاعل افتخار!
اما فارغ از این رویکرد واپسگرایانه ،در رابطهی جنسی چه در
میان انسانهای مذکر و چه در میان انسانهای مونث ،نمیتوان
قائل به «فاعل» و «مفعول» و «برنده» و «بازنده» شد .اگر یک
رابطهی جنسی توام با عشق و تمنای دو طرفه باشد ،فاعل و
مفعولی موضوعیت نداشته و اگر بردی ( لذتی) هست هر دو
طرف در آن سهیم هستند.
در تبصرهی ذیل همین ماده آمده است :در صورتی که فاعل غیر
مسلمان و مفعول مسلمان باشد ،حد فاعل اعدام است.
مقررات این تبصره از «قاعدهی نفی سبیل» پیروی کرده است.
قاعده نفی سبیل ،تاکید بر عزت اسالمی است .سبیل در لغت به
معنی راه است اما در معنای اصطالحی به معنی قانون و شریعت
است .مفهوم قاعده نفی سبیل این است که خداوند در قوانین
و شریعت اسالم هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را
باز نگذارده است و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته
است .پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست.
بنابراین ،قانونگذار ایران که حتی در عمل جنسی نیز معتقد به
«تسلط» است ،کافر «مسلط بر مسلمان» مستحق عدم رأفت
اسالمی دانسته است.
بدون دخول جنسی نیز ،عمل جنسی دو انسان مذکر در قانون
مجازات اسالمی  ،مستوجب کیفر است .این نوع عمل جنسی را
در فقه اسالمی  ،تفخیذ مینامند.

مادهی  ۵۳۲قانون مجازات اسالمی ،در این خصوص مقرر
میدارد :تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین
رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصرهی ذیل مادهی  ،۵۳۲دخول کمتر از ختنهگاه را در حکم
تفخیذ عنوان کرده است .اما مادهی  ۶۳۲قانون مذکور و در مقام
بیان مجازات تفخیذ بیان میدارد :در تفخیذ ،حد فاعل و مفعول
صد ضربه شالق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر
محصن و عنف و غیر عنف نیست.
تبصرهی ذیل همین ماده ،باز هم از «قاعدهی نفی سبیل»
تبعیت کرده و با نگرشی مردساالرانه و تفوق طلبانه  ،فاعل غیر
مسلمان را مستحق مجازات اعدام دانسته است .تبصره ی ماده
ی « :۶۳۲در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان
باشد ،حد فاعل اعدام است».
همجنسگرائی زنان در قانون مجازات اسالمی
در قانون مجازات اسالمی ایران ،همجنسگرایی زنان  ،مساحقه
نامیده میشود.
مادهی  ۸۳۲قانون مجازات اسالمی در مقام تعریف همجنسگرایی
زنان مقرر میدارد« :مساحقه عبارت است از این که انسان مونث،
اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
تبصرهی مادهی  ۹۳۲حد مساحقه را صد ضربه شالق تعیین
میکند.
با این حال ،در مادهی  ۰۴۲همین قانون ،هر چند برای
غیرمسلمان اشد مجازات در نظر گرفته نشده است ،ولی دوباره
عامل «جبر و عنف» مورد غمض عین قانونگذار بوده است .ماده
 ۰۴۲میگوید« :در حد مساحقه  ،فرقی بین فاعل و مفعول و
مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر
عنف نیست».
یکی از ابداعات قانون اخیرالتصویب سال  ،۲۹۳۱نسخ مجازات
اعدام برای ارتکاب سه بار تفخیذ مکرر در همجنسگرایی مردان
و مجازات اعدام برای ارتکاب سه بار مساحقه ،در همجنسگرایی
زنان ،قابل اعتنا و اشاره است.
حکم اعدام و یا هر مجازات دیگر در عموم جرائم و خاصه در
جرائم جنسی همجنسگرایان و یا غیر همجنسها ،بدون وجود
عوامل جبر و اکراه ،علنی بودن (به استثنا بوسه و هم آغوشی)
و یا صغر سن ،بایستی کیفر زدائی شود .تنها در صورت یکی از
عوامل سهگانهی مذکور ،یک عمل جنسی میتواند مجرمانه
تلقی شود و اال فال!
اگر دو انسان بالغ (چه مونث و چه مذکر) با ارادهی سالم و
آزاد و خواهش و تمنای درونی ،عمل جنسی انجام دهند ،نباید
قانونگذار و پلیس ،حق مداخله و قضاوت داشته باشند.
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قصاص؛ بار اعدام بر دوش اولیای دم

رها پارسانژاد  -وکیل دادگستری
قصاص در لغت فارسی به معنای «مجازات»« ،عقاب» یا
«بازستادن آنچه دادهای» آمده است 1.اما در زبان حقوقی
«قصاص ،کیفری است که به حکم قانون و به وسیله مجنی علیه
یا اولیا او ،علیه مجرم بکار میرود و باید در حدودی که قانون
معین میکند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته
2
است».
قانونگذار در سال  ۱۳۶۱و در قانون «حدود و قصاص و مقررات
آن» که از اولین قوانین جزایی مصوب پس از انقالب بود ،قصاص
را اینگونه تعریف کرد « :قصاص ،كيفری است كه جانی به آن
3
محكوم میشود و بايد با جنايت او برابر باشد».
در قوانین بعدی ،قانونگذار دیگر به تعریف قصاص اشاره نکرد و
تنها به بیان جرایمی که مستوجب قصاص هستند اکتفا کرد .در
ماده  ۳۸۱قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲نیز آمده
است« :مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود
سایر شرایط مقرر در قانون ،قصاص و در غیر اینصورت مطابق
مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد».
البته الزم به ذکر است قصاص فقط منحصر به قتل و در نتیجه
فقط اعدام نیست ،بلکه مجازات قصاص عضو هم در قوانین
جزایی وجود دارد .هرچند در عمل به دلیل آنکه باید برابری
کامل میان میزان و نوع جراحت وارد شده و نحوه قصاص وجود
داشته باشد ،این نوع از مجازات به ندرت اعمال میشود .با این
حال ،در این نوشتار هدف ،پرداختن به موضوع قصاص در جرم
قتل عمد است که مجازات منجر به سلب حیات مجرم میشود.
ماده  ۱۶قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲مقرر میدارد:
« قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ،اعضاء و منافع
است …  ».این در حالیست که حق حیات بنیادینترین و
اساسیترین حق بشری است که پایه و اساس تمامی حقوق بشر
محسوب میشود .کمیته حقوق بشر نیز این حق را به عنوان
یکی از عالیترین و واالترین حق بشری برشمرده است .و اگرچه
طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،در کشورهایی
که مجازات اعدام را لغو نکردهاند ،صدور حکم اعدام در شرایط
 .1لغتنامه دهخدا
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-4
 .2ترمینولوژی حقوقی ،دکتر محمد جعف جعفری لنگرودی ،ص ۵۴۵
 .3قانون حدود و قصاص و مقررات آن
http://rc.majlis.ir/fa/law/
show/90591?keyword=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20
%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87

خاصی ،جایز است ،اما همین میثاق و سایر اسناد بینالمللی و
منطقهای حقوق بشری ،تمام کشورها را موظف میسازند تا به
سمت حذف کامل مجازات اعدام حرکت کنند.
عالوه بر نقض حق حیات ،قانون قصاص مبتني بر رواج انتقام
شخصي ،بيتوجهي به شرايط حاکم بر جنايت و شخصيت
مرتکب است و از سوی دیگر تبعیضهای مختلفی بر مبنای
جنسیت ،دین و اعتقاد مذهبی ،رابطه پدر و فرزندی یا زناشویی
ّ
میتواند در آن تاثیرگذار باشد.
معضل بعدی در خصوص قانون قصاص این است که صاحب حق
قصاص ،جامعه نیست بلکه اولیا دم است .طبق ماده  ۳۵۱قانون
مجازات « ۱۳۹۲ولی دم ،همان ورثه مقتول است بهجز زوج
یا زوجه او که حق قصاص ندارد» .اگرچه این دادگاه است که
تصمیم میگیرد آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر و نمیتوان
ادعا کرد قضاوت در خصوص وقوع جرم به خانواده مقتول سپرده
شده است ،اما در نهایت ،اختیار مجازات کردن مجرم ،در دست
این اشخاص است.
به عبارت دیگر بار اصلی مجازات بر عهده خانواده قربانی گذاشته
می شود .افرادی داغدیده که از نظر شرایط روحی در بحران از
دست دادن یکی از عزیزانشان به سر میبرند و هر نوع اقدام
تالفی جویانهای را در آن شرایط ،التیامی بر درد و رنجشان می
دانند.

از سوی دیگر همین سپردن اختیار مجازات به دست اولیای
دم میتواند مبنای تبعیض دیگری باشد و خانوادههای متهمانی
که وضعیت مالی مناسبی دارند با پرداخت دیه یا حتی مبالغی
بسیار بیشتر از دیه کامل ،رضایت اولیای دم را کسب کنند اما
این امکان برای مجرمان دیگر وجود نداشته باشد.
فعاالن حقوق بشر بارها و بارها در گزارشهای خود به اجرای
مجازات قصاص در کشورها اعتراض کردهاند ،در گزارشهای،
گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و نیز قطعنامهها صادره علیه
وضعیت حقوق بشر در ایران ،بارها به دولت ایران بابت وضعیت
قوانین جزایی تذکر دادهاند .اما چرا همچنان در ایران و برخی
کشورهای دیگر ،قصاص یکی از اصلیترین مجازاتهاست؟
مهمترین ادعای مدافعان مجازات قصاص بر مبنای اصل
«بازدارندگی مجازاتها» است .به اعتقاد آنها رکن اجرای
مجازات در اسالم و در سایر مکاتب حقوق کیفری ،اثر تربیتی
مجرم و بازدارندگی سایر افراد از ارتکاب همان جرم است و در
مجازات قصاص این اصل به شکل پررنگ و ویژهای وجود دارد.
به عبارت سادهتر ترس و هراس مردم از قصاص و مجازات سبب
میشود تا آنها از ارتکاب این جرم خودداری کنند .اگر کسی
بداند که در صورت ارتکاب قتل ،جان خود را از دست خواهد
داد ،احتمال اینکه مرتکب چنین جرمی شود بسیار کمتر خواهد
بود و در نتیجه نظم عمومی جامعه به خوبی حفظ خواهد شد.

یادداشت حقوقی
اما واقعیت این است که هیچ تحقیق جامع و علمی در جهت
اثبات این ادعا که قصاص از بازدارندگی زیادی برخوردار است
 ،وجود ندارد .ارايه آمار خام از میزان وقوع جرم قتل نیز نمی
تواند این ادعا را اثبات کند ،چرا که عناصر متفاوتی م تواند در
افزایش یا کاهش میزان وقوع یک جرم نقش داشته باشد ،و
اعداد خام نمیتوانند این دالیل را توضیح دهند .اما حتی در
فرض اکتفا به همین آمار هم نمیتوانیم کاهش میزان جرم
را مشاهده کنیم ،برای مثال آمار رسمی ،نشان میدهد در
بازه زمانی سال  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۹تعداد پروندههای مختومه با
موضوع قتل عمد از  ۴۳۳۶مورد در سال  ۱۳۸۰به  ۱۴۳۴مورد
در سال  ۱۳۸۹رسیده است .اما در این میان در سال  ۱۳۸۱با
افزایش تعداد پروندهها به  ۵۹۰۹مورد روبهرو بودهایم و در سال
۱۳۸۷نیز تعداد پروندههای قتل عمد ،با رشد  ۱۶۳.۸درصدی به
 ۹۲۰۲مورد رسیده است 4.بنابراین همانگونه که واضح است،
حتی میزان وقوع جرم قتل هم روند رو به کاهشی را نشان
نمیدهد که بتوان ادعا کرد در نتیجه بازدارندگی قصاص این
اتفاق افتاده است.
حال که دالیل کافی برای اثبات بازدارندگی این مجازات وجود
ندارد و از سوی دیگر تغییر جدی در قانون قصاص میتواند قدم
بزرگی در نزدیک شدن به دادرسی منصفانه و سیستم مجازات
عادالنه باشد ،باید ببینیم آیا میتوان راهی برای تغییر این قانون
پیدا کرد؟
اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تاکيد ميکند
ت مدني ،جزايي ،مالی ،اقتصادی ،اداری،
که همه قوانين و مقررا 
س موازين
فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير اينها بايد بر اسا 
ی باشد .قصاص نیز قانونی است که مستقیما از اصول و
اسالم 
قواعد فقه اسالم و به ویژه قرآن منتج شده است .در قرآن در
خصوص قصاص آمده است« :و براى شما در قصاص ،حیات و
زندگى است ،اى صاحبان خِ رد! شاید شما تقوا پیشه کنید».5و
هدف از قصاص را اصالح جامعه از طریق تادیب و ارعاب معرفی
میکند .درنتیجه ،شاید صحبت از حذف قصاص در سیستم
جزایی مبتنی بر قواعد فقه اسالم ،اندکی غیرواقعبینانه باشد،
اما همین قواعد فقهی راهکاری ارایه کردهاند که میتواند کمک
بسیار موثری در کم رنگ شدن قصاص باشد.
قرآن در مسئله قصاص با آنکه آن را حق مسلم افراد میداند،
اما در عین حال عفو و بخشش را برتر از آن اعالم میدارد و
توصیههای دینی فراوانی در خصوص اهمیت و ارزش عفو و
گذشت آمده است .بنابراین ترویج فرهنگ «گذشت» به جای
قصاص میتواند نقش بسیار مهمی در حل این مشکل داشته
باشد .آمار منتشر شده نیز نشان میدهد ،در ایران ،در  ۳ســال
4. http://asibha.mcls.gov.ir/fa/filepool/1499/%D9%BE%D8%B1
%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF?redirectpage=%
2ffa%2fstatistics%2famarekeshvari

 .5سوره بقره ،آیه ۷۹

یادداشت حقوقی
گذشــته بخشــشها به طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه
اســت و در ســال  ۲۰۱۵بیشــتر اولیــای دم بخشــش را
بجــای مجــازات اعـدام انتخـاب کردهانـد و تعداد بخششها
6
 ۲۶درصد بیشتر از اجرای قصاص بوده است.
با این وجود یک معضل اساسی بر سر راه ترویج فرهنگ «گذشت»
وجود دارد که کامال ریشه در قانون مجازات دارد .و آن متناسب
نبودن مجازات قاتل ،با جرم ،پس از گذشت اولیای دم از قصاص
است .باید بدانیم ،جرم قتل دارای دو جنبه عمومی و خصوصی
است .جنبه خصوصی آن که همان حق الناس محسوب میشود،
با قصاص مجازات میشود .اما اگر قصاص انجام نشود ،جرم باید
از باب جنبه عمومی قابل مجازات باشد .منظور از جنبه عمومی
جرم ،آسیبی است که از ارتکاب جرم به جامعه وارد شده است و
مخل نظم و امنیت عمومی است.
در قانون مجازات عمومی-قبل از انقالب -در پروندههای قتل،
جنبه عمومی جرم پررنگتر بود اما پس از انقالب و به موجب
قانون حدود و قصاص که تا سال  ۱۳۷۰اجرا میشد ،هرگاه اولیا
دم مقتول گذشت میکردند ،متهم آزاد میشد زیرا هیچ کیفری
جز قصاص برای آن در نظر گرفته نشده بود .درواقع قتل عمد
تنها یک بزه خصوصی شناخته میشد که با گذشت اولیاءدم
مقتول ،قاتل بالفاصله آزاد و پرونده مختومه اعالم میشود.
اما مشخص است که قتل جرمی است که سلب آسایش عمومی،
جریحهدار شدن احساسات جامعه و بیم تجری مرتکب و دیگر
افراد جامعه را به همراه دارد و باید برای محافظت از جامعه در
برابر آن اقدامی کرد .به همین جهت ماده  ۶۱۲قانون مجازات
مصوب  ۱۳۷۰که هم اکنون نیز مجری است ،جنبه عمومی برای
قتل در نظر گرفت و مقرر کرد:
«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته
ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در
صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت
جامعه یابيم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به
حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید».
بر اساس این ماده قانونی ،جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد
و هم جنبه خصوصی؛ اما جنبه عمومي اين جرم در صورتي قابل
رسيدگي است كه اولياي دم مقتول نسبت به حق قصاص اعالم
گذشت کنند.
بنابراین اگر اولیای دم بخواهند از قصاص صرفنظر کنند،
مجازاتی که در انتظار مجرم است ،حداکثر ده سال حبس است،
که در مقایسه با جرمی که سبب سلب حیات انسان دیگری شده
است ،نامتناسب به نظر میرسد ،و خانواده قربانی نمیتوانند از
اجرای عدالت در خصوص قاتل ،مطمین باشند .از سوی دیگر،
این مجازات از آنجا که از جمله مجازاتهای تعزیری است،
میتواند مشمول تخفیف مجازات شود .تخفیف مجازات بر مبنای
«کیفیات مخففه» است که همان اوضاع و احوالی است که سبب
6. https://iranhr.net/media/files/report..2015.pdf
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کاهش مجازات میشود و عمدتا مبتنی بر شخصیت ،ویژگی یا
شرایط مرتکب جرم است .بنابراین خانواده قربانی ،همواره با این
نگرانی روبهرو هستند که مبادا ،مجرم با مجازاتی عادالنه روبهرو
نباشد ،و در نتیجه این وظیفه خود آنهاست که او را مجازات
کنند.
در نظر گرفتن مجازاتی متناسب با جرمی که آن را به عنوان یکی
از سنگینترین و آسیبزنندهترین جرایم به جامعه میشناسیم،
میتواند انگیزه خانوادههای قربانیان ،برای گذشت از قصاص را
افزایش دهد.
به نظر میرسد قانون مجازات مصوب سال  ۱۳۹۲در همین
راستا تالش کرده است تا تغییراتی ایجاد کند .برای مثال با
تغییراتی در معیارهای تعیین «عمدی بودن» قتل ،موارد
بیشتری میتوانند از شمول مجازات قصاص خارج شوند .در
بند «پ» ماده  ۲۹۰حالتي پيشبيني شده است که در اين
حالت فاعل بايد آگاه و متوجه به وضع نامتعارف قرباني يا وضع
خاص مکانی يا زمانی وی باشد .همچنين در تبصره  ۲ماده
 ۲۹۰بايد آگاهی و توجه مرتکب به اينکه کار نوعا نسبت به
مجنونعليه موجب جنايت يا نظير آن میشود ،ثابت شود.
در نتیجه این تغییرات ،دادستان بايد ثابت کند که شخص
میداند که فرد بيمار است يا حساسيت جسمی و روحی دارد
و عمدا اين کار را کرده است و توجه داشته است که اين عمل
موجب مرگ او خواهد شد .بنابراین ،این تغییرات سبب میشود
در بسياری از موارد قتلهای عمدی که در قانون مجازات
سال  ۱۳۷۰موجب قصاص فاعل جرم میشد ،تبديل به قتل
شبهعمدی شود و به جاي آن ديه تعلق بگيرد.
همچنین ،بر اساس ماده  ۴۷همین قانون ،تعزیر بدل از قصاص
(یعنی همان حبس سه تا ده سال مقرر در ماده  )۶۱۲قابل
تعویق یا تعلیق نیست.
عالوه بر این ،خوشبختانه در قانون مجازات فعلی ،مجازاتهای
تکمیلی برای محکومان به شکل کاملتری در نظر گرفته شده
است و به دادگاه اختیار داده شده است تا عالوه بر مجازات مقرر
قانونی ،مجازاتهای دیگری را نیز اعمال کند .این مجازاتها
فهرست گستردهای است که از اقامت اجباری در محلی معین
تا الزام به تحصیل یا اشتغال را در بر میگیرد( .ماده  ۲۳قانون
مجازات مصوب )۱۳۹۲
همچنین دادگاه اختیار دارد تا بر اساس ماده  ۲۵قانون
مجازات ،به عنوان مجازات تبعی ،مجرمی را که محکوم
به قصاص بوده ،اما مجازات در مورد او اجرا نشده است،
به مدت هفت سال از حقوق اجتماعی محروم کند.
بنابراین همانگونه که مشخص است ،حرکت به سمت تعیین
مجازات تعزیری جایگزین مناسب با این جرم قطعا میتواند
انگیزه الزم برای گذشت از قصاص قاتل را برای اولیای دم فراهم
سازد .و هرچه فرهنگ «گذشت» بیشتر ترویج شود ،از میزان
اجرای احکام قصاص کاسته خواهد شد.
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سنگسار،
زیر
سنگ سنگین
قانون

یادداشت حقوقی
دنا دادبه ،حقوقدان
قانون جدید مجازات اسالمی ایران در شرایطی مجازات
سنگسار را کماکان در مواد خود گنجانده است که بسیاری
از کشورها مجازات اعدام را ضد حقوق انسانی دانسته و آن را
از قوانین کیفری خود حذف کردهاند .قانونگذار ایران اما در
حالی که همه انتظار داشتند با فشارهای سازمان ملل و افکار
بینالمللی ،مجازات سنگسار را از قوانین ایران حذف کند در
کمال ناباوری ماده  ۲۲۵را به سنگسار فرد متهم به زنای
محصنه اختصاص داده است .در این یادداشت قبل از این که
به تحلیل و نقد این ماده بپردازیم ،نگاهی به معایب ماهوی
سنگسار میاندازیم .معایبی که ماهیت مجازات سنگسار را زیر
سئوال میبرند و آن را ضد حقوق بشر و غیرانسانی معرفی
میکنند.
زنانه بودن سنگسار
واقعیت این است که ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران
که خود به وجودآورنده انواع تبعیضهای حقوقی و عملی
است ،باعث میشود برخی زنان به دلیل هموزن نبودن کفه
ترازوی زندگی زناشویی به شوهران خود خیانت کنند .به
عبارت دیگر مردساالری قانونی ،عرف و سنت باعث میشود
زنان در راه بیگریز ازدواج اجباری ،نداشتن حق طالق و
فقدان قدرت اقتصادی ،رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب
قانونی و شرعی ازدواج را تجربه کنند ،رفتارهایی که قانون،
مهر «زنای محصنه» به آن زده و سنگسار را ضمانت اجرای
چنین جرمی قرار داده است.
با نگاهی به آمار اسامی سنگسارشدگان درمییابیم که
بیشترین تعداد قربانیان سنگسار ،زنان بودهاند .این در حالی
است که هیچ کدام از قوانین ایران تفاوتی میان زن و مرد در
اعمال مجازت سنگسار قائل نشدهاند .به عبارت دیگر در حالی
که قربانی سنگسار شدن ،زن و مرد نمیشناسد ،ما شاهد این
هستیم که بیش از  ۸۰درصد قربانیان ،زنان هستند.
دلیل این رویداد این است که بر اساس قوانین ایران مردان
میتوانند چهار همسر دائم و بینهایت همسر موقت داشته
باشند و این در حالی است که زنان حتی در صورت درخواست
طالق ،حق طالق ندارند .همین موضوع این امکان را برای
مردان به وجود آورده است که با شرکای جنسی متعدد
حتی در زمانی که همسر دائمی دارند ارتباط داشته باشند
و قانون ،مجازاتی برای آن درنظر نگرفته باشد .این در حالی
است ارتباط جنسی با مرد غریبه برای زن ازدواج کرده ،زنای
محصنه محسوب شده و مجازات آن سنگسار است.
اثبات زنای محصنه از طریق علم قاضی
اثبات زنای محصنه بر اساس قانون مجازات اسالمی به دو
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این که جرم مشهود باشد و یا شاکی خصوصی داشته باشد.
بنابراین طبق این تبصره ،چنین حقی غیر از شاکی خصوصی،
نه برای ضابطین قضایی و نه حتی برای قاضی دادگستری
وجود ندارد.
تبصره دیگری که گستره علم قاضی را محدود میکند ،تبصره
ماده  ۳قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ،اصالحیه
سال  ،۱۳۸۱معروف به «احیای دادسراها» است .این تبصره به
صراحت میگوید پنج جرم از جمله زنا ،تحقیقبردار نیستند.
بدین معنی که حتی دادسرا هم حق تحقیق در این جرایم را
ندارد.
با این وجود اما شاهد تعداد زیادی سنگسار بر مبنای علم
قاضی خصوصا در دو دهه پس از انقالب هستیم .این در حالی
است که قانونگذار از سویی امکان استناد به علم قاضی را در
مجازات سنگسار مطرح کرده ولی در جایی دیگر تحقیق در
جرایم منافی عفت را ممنوع کرده است.

طریق شهادت و اقرار صورت میگیرد .این در حالی است که
تعداد زیادی از سنگسارهای اجرا شده پس از انقالب بر اساس
علم قاضی انجام شده است .واقعیت این است که بعضی قضات
دادگستری از زمان انقالب اسالمی تا قبل از وضع قانون جدید
مجازات اسالمی بر اساس ماده  ۱۰۵قانون مجازات اسالمی
قدیم ،حکم به سنگسار تعداد زیادی از مجرمین بر اساس علم
قاضی دادهاند .این ماده مقرر میکرد «:حاكم شرع می تواند
هم در حق اهلل و هم در حق الناس به علم خودش استناد
كند ».قانوگذار در قانون جدید مجازات اسالمی ،موضوع علم
قاضی را کماکان مطرح کرده است  .علمی که باعث میشود
اصل قانونی بودن مجازات را که اصلی بینالمللی و حقوق

بشری است زیر سئوال ببرد.
قانون جدید مجازات اسالمی چنین عنوان میکند «:علم
قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات ّبین در امری است
که نزد او مطرح میشود .در مواردی که مستند حکم ،علم
قاضی است ،قاضی موظف است قرائن و امارات ّبین مستند
علم خود را به طور صریح در حکم قید کند».
تناقض قوانین
از سوی دیگر اما تبصره ماده  ۴۳قانون آیین دادرسی کیفری
مقرر کرده است که تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع
است .یعنی اصوال تحقیق در این نوع جرایم جایی ندارد مگر

سنگسار در قانون جدید مجازات اسالمی
باید گفت بر خالف تصور بعضی مجازات سنگسار از قانون
مجازات اسالمی سال  ۱۳۹۲حذف نشده است .هرچند
پیشنویس قانون جدید مجازات اسالمی ،سنگسار را حذف
کرده بود اما این موضوع با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد
و نتیجه این شد که این مجازات کماکان جزيی از مجازاتهای
موضوعه کشور ایران است .قانونگذار در ماده  ۲۲۵قانون جدید
به صراحت میگوید«:حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه
رجم است ».این در حالی است که در ادامه این ماده تغییراتی
را شاهد هستیم و آن این است که در صورت عدم امکان
اجرای سنگسار با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی
و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده
باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر
این صورت ،موجب صد ضربه شالق برای هر کدام است.
با دقت در ماده فوق درمییابیم که مجازات مرد و زن محصن
و محصنه همان سنگسار موجود در قانون قدیم مجازات
اسالمی است .یکی از نواقص این ماده این است که عبارت
« عدم امکان اجرای سنگسار» در این ماده بسیار مبهم است.
قانونگذار در هیچ قانونی توضیح نداده است که در چه صورت
ممکن است عدم اجرای حکم غیر ممکن باشد .اینجاست که
بسیاری از حقوقدانان معتقدند قانونگذار به این وسیله ترفندی
اجرا کرده تا بازتاب شدت مجازات سنگسار در انظار بینالمللی
را کاهش دهد.
تبدیل سنگسار به اعدام یا شالق
قانون جدید مجازات اسالمی مقرر کرده است در صورتی که
زنا با اقرار اثبات شده باشد ،سنگسار به  ۱۰۰ضربه شالق حد
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تبدیل میشود اما در صورتی که زنا با بینه یعنی مجموع
شهاتهای الزم برای اثبات جرم زنا ،ثابت شده باشد ،مجازات
سنگسار به اعدام تبدیل میشود .به این ترتیب قانونگذار در
قانون جدید ،اصل را بر اجرای مجازات سنگسار در زنای
محصن و محصنه گذاشته است و قاضی صادرکننده حکم
قطعی ،تحت شرایطی مبهم میتواند با موافقت رئیس قوه
قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به وجود آورد.
این در حالی است که بسیاری از زندانیان از جمله مریم
باقرزاده ،خیریه واالنیا ،ایران اسکندری ،کبری بابایی ،ساریه
عبادی ،رحیم محمدی ،محمد علی نوید خمامی و نقی
احمدی که آمار آنها خصوصا در شهرستانها نامعلوم است،
در انتظار اجرای مجازات سنگسار هستند و هنوز مشخص
نیست مجازات سنگسار آنها به اعدام و یا شالق تبدیل
میشود یا خیر.
نقض آشکار قانون اساسی و حقوق بشر
ماده ۲۲۰قانون جدید مجازات اسالمی ،مجازات حدودی را
که در قانون ذکر نشده به اصل  ۱۶۷قانون اساسی ارجاع داده
است .اصل  ۱۶۷قانون اساسی موارد سکوت قانون را به منابع
معتبر اسالمی و فتاوای معتبر ارجاع داده و راه را برای استناد
به کتب فقهی و فتاوای فقها باز کرده است .با توجه به این
که مجازات زنای محصنه در منابع فقهی مورد تأیید جمهوری
اسالمی ،سنگسار است میتوان گفت قانون جدید ترفندی
بیش نیست و هدف آن کاستن فشار افکار بینالمللی است .به
عالوه با توجه به اینکه این مجازات در زمره حدود قرار دارد،
در صورت اثبات ،امکان تبدیل یا تخفیف آن نیز وجود ندارد.
بنابراین ماده  ۲۲۰قانون جدید را باید نقض آشکار قانون
اساسی ،زیر پا گذاشتن «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»
و نقض حقوق بشر محسوب کرد .همانطور که میدانیم بند
دو ماده  ۱۱اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز مقرر کرده است
که عمل ارتکابی از سوی متهم باید قبال در جرمانگاری شده
و مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفته شده باشد .این
در حالی است که تا پیش از تصویب این قانون اکثریت قریب
به اتفاق حقوقدانان ،اصل  ۱۶۷قانون اساسی را مختص امور
مدنی میدانستند و امکان ارجاع به کتب فقهی را در امور
کیفری قاطعانه رد میکردند .تصویب قانون مجازات جدید
اما به طور صریح حاکمیت فقه را بر تمام امور کیفری اعالم
کرده است .این کار با پرده پوشی و تنها با ارجاع به شماره
اصل قانون اساسی (اصل  )۱۶۷صورت گرفته تا از میزان
حساسیتها کاسته شود .به عالوه گرچه یک مرحله به مراحل
عدم اجرای حکم سنگسار افزوده شده و نیازمند موافقت
رییس دادگستری است ،ولی باید گفت این تغییر هرگز به
معنای لغو سنگسار نیست.
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اعدام به اتهام محاربه و بغی در قانون مجازات اسالمی

سارا وکیلی  -وکیل دادگستری
محاربه و بغی ،مفاهیمی هستند که از فقه اسالمی به قانون
مجازات اسالمی ایران ،راه یافتهاند .کلمهی محاربه از ریشهی
«حرب» و در این مبحث ،به معنی سلب و اخذ به عنف به کار
رفته است .از این منظر ،محارب کسی است که برای جنگیدن
یا ترساندن و به قصد سلب جان و مال دیگران ،دست به
اسلحه برده باشد.
هر چند در قرآن ،به محاربه با خدا و رسولش ،محمد ،تأکید
شده است ،ولی عم ً
ال فردی نمیتواند با خدا سر ستیز و جنگ
داشته باشد؛ شاید تنها در صدر اسالم ،چنین امری در مورد

«رسول خدا» ممکن بود .بنابراین به اعتقاد فقهای اسالمی،
مراد از محارب و محاربین کسانی هستند که در زمان حیات
پیامبر اسالم  ،با وی عناد و دشمنی داشتند و به همین سبب
کافر محسوب میشدند .به موازات این ،در تفکر حاکمان
اسالمی در ایران که بعد از سقوط حکومت پهلوی اقدام به
تدوین قانون مجازات اسالمی کرده است ،محاربین کسانی
هستند که در مقام مخالفت و عناد با جمهوری اسالمی ایران
بوده و علیه آن دست به اسلحه میبرند .چرا که حاکمان
جمهوری اسالمی ،خود را نمایندهی انحصاری خدا در عصر
غیبت مهدی بر روی زمین میپندارند.
در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۷۰و قوانین

مجازات قبل از آن  ،محاربه و افساد فی االرض و بغی ،مرادف
هم تلقی شده و بنابراین در قانون مذکور مجازات واحدی برای
این سه ،در نظر گرفته شده بود .در حالی که بغی در لغت به
معنی تعدی و تجری است .به اعتقاد برخی حقوقدانان ،اقدام
محارب ،جرمی علیه تمامیت جسمانی و اموال شهروندان ولی
اقدام باغی ،ارتکاب جرم علیه حاکمیت است.
در قانون مجازات اخیر التصویب (سال  )۱۳۹۲در مادهی
 ۲۷۹محاربه چنین تعریف شده است :محاربه عبارت است
از کشیدن سالح به قصد جان ،مال یا ناموس مردم یا ارعاب
آنهاست ،به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد .مجازات
محارب به چهار مجازات مصرح در فقه اسالمی (اعدام ،صلب،
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قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) عیناً در قانون مجازات
اسالمی ایران وارد شده است.
در قانون جديد مجازات اسالمي منطبق بر فقه اسالمي اين دو
عنوان از هم تفکيک شده و تعريف و شرايط و مجازات آنها
مشخص شده است .با این وصف ،قضات دادگاههای انقالب
اسالمی در ایران ،در دههی شصت و خاصه در شهریور ماه
سال شصت و هفت ،متمایل به صدور حکم اعدام در خصوص
اعضا و هواداران احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف جمهوری
اسالمی بودند.
حتی علیرغم این که برخی احزاب و سازمانهای سیاسی
مخالف جمهوری اسالمی مشی مسلحانه نداشتند و یا در
مواردی که اعضا و هواداران سازمانها و احزاب سیاسی معتقد
به مشی مسلحانه ،اقدام مسلحانهای نکرده بودند ،به اتهام
محاربه به اعدام محکوم شدند.
قانونگذار سال نود و دو قانون مجازات اسالمی ایران ،
همچنین بغی و افساد فی االرض را از هم تفکیک و برای هر
یک تعریف و مجازات خاصی در نظر گرفته است.
طبق مادهی  ۲۸۷قانون مذکور :گروهی که در برابر اساس
جمهوری اسالمی ایران ،قیام مسلحانه کند ،باغی محسوب
میشود و در صورت استفاده از سالح  ،اعضای آن به مجازات
اعدام محکوم میگردند.
با مداقه در متن مادهی ( ۲۷۹مجازات محاربه) و مادهی ،۲۸۷
درمییابیم که قانونگذار قانون مجازات اسالمی سال ۹۲
مجازات سنگینی برای «بغی» نسبت به محاریه در نظر گرفته
است؛ چرا که طبق مادهی  ۲۸۲قانون مذکور ،مجازات چهار
گانهی فوق االشاره ،در نظر گرفته شده و وفق مادهی ،۲۸۳
انتخاب یکی از مجازاتهای چهارگانه را به اختیار و انتخاب
قاضی محکمه قرار داده است که بسا میتواند به مجازات
خفیفی مثل چند سال تبعید حکم کند ولی در «بغی» چنین
اختیاری از قاضی محکمه سلب شده و در صورت اثبات و
احراز بغی ،قاضی مکلف به صدور حکم اعدام بوده و حق
تعیین مجازات جایگزین دیگری را ندارد.
البته الزم به ذکر است که طبق قسمت اخیر مادهی ۲۷۹
قانون مرقوم ،هر گاه شخصی با انگیزهی شخصی به سوی
یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبهی
عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سالح
بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ،محارب
محسوب نمیشود .همچنین طبق مادهی  ۲۸۸قانون مذکور،
هر گاه اعضای گروه باغی  ،قبل از درگیری و استفاده از سالح
دستگیر شوند ،چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته
باشد ،به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و
مرکزیت آن از بین رفته باشد ،به حبس تعزیری درجه پنج
محکوم میشوند .

ما از عدالت سهمی داریم

دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سازمان حقوق بشر
ایران /محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره :کامبیز غفوری
تماس با مجلهmail@iranhr.net :

