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پیمان حسین زاده ،1ایرج گلدوزیان

 -1دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
 -2استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
(نویسنده مسئول)

چکیده
«خودکشی» ،رفتاری است که در آن مرتکب به صورت (غالباً) ارادی و با میل و خواست باطنی به
زندگی خود پایان می دهد .به واقع نوعی است از «قتل» ،نه «مردن» که فاعل و مفعول آن از وحدت
برخوردار می باشد .در حرمت این عمل بین فقها و حقوقدانان إجماع متقنی وجود دارد تا جائی که دست
یازیدن به خودکشی را در زمره معاصی و گناهان کبیره قلمداد نموده اند لیکن بحث اصلی آن جا است که
آیا با توجه به معیارهای جرم انگاری (باألخص در نظام حقوقی حاکم بر کشور ما) – اگر نگوئیم نفس
خودکشی – قلمرو وحواشی آن ،همچون شرکت ،معاونت ،تسبیب و  ...قابلیت قرار گرفتن در دایره شمول
«جرم»و متعاقباً «مجازات» را در مفهوم عام و کلی دارد یا خیر؟ لذا در پژوهش حاضر ،سعی گردیده موضع
حقوق کیفری ایران نیز در این خصوص تبیین و سپس مستندات توجیهی در ارتباط با لزوم یا عدم لزوم
جرم انگاری خودکشی و شقوق مختلف ارتکاب آن ضمن توجه به تحرکات هر چند مالیم و محتاطانه قانون
گذار طی چندین سال اخیر مانند وضع بند «ب» ماده  15قانون جرایم رایانه ای ( )1388و یا مواد  295و
 379قانون مجازات اسالمی ( )1392عرضه گردد.
واژگان کلیدی :خودکشی ،گناه ،جرم ،حرمت ،مجازات.

 نویسنده مسئول miramts@yahoo.com
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مقدمه
خودکشی که از آن تعبیر به «إنتحار» نیز میگردد ،یك امر تصادفی نیست بلکه با هدف و نقشه قبلی
توأم با میل و اراده مرتکب به وقوع می پیوندد .به همین جهت منظور از این پدیده در علم حقوق ،بررسی
وضعیتی است که انسان عمداً خود را بکشد .بر خالف دگر کشی که عناوین قتل غیر عمدی و خطایی مطرح
می شود عنوان «خودکشی غیر عمد یا خطایی» مصداق و موضوعیت ندارد و قربانیان این واقعه تنها کسانی
هستند که عالماً و عامداً دست به این اقدام می زندد در نتیجه می توان گفت که افرادی خاص ،تحت
شرایطی ویژه اقدام به خودکشی میکنند .به همین جهت فکر خودکشی ،پدیدهای راکد و ایستا نیست بلکه
امکان دارد با گذشت زمان و تغییرات مکان ،کاهش یا افزایش یابد.
از منظر حقوق کیفری هرچند به تصور کالسیك و سنتی ،خودکشی جرم نبوده و بالتبع معاونت و
مشارکت در آن نیز واجد جنبه جزایی نمیباشد لیکن فقدان نص صریح ،مبنی بر جرم نبودن خودکشی در
وهله نخست موجب این توهم خواهد بود که خودکشی و طرق مختلف نیل به آن ،عمل مباحی است و انسان
به جسم و جان خود ،سلطه مطلق دارد و میتواند موجبات سلب حیات خویش را به دستان خود فراهم
ساخته و یا حتی آن را با توجیهات گوناگون (من جمله رهایی از درد و رنج ناشی از بیماری و  )...به دیگری
تفویض نماید .هر چند که جرم و قابل مجازات نبودن خودکشی به این علت باشد که مجازات خودکشی بی
فایده و غیرعادالنه بنماید؛ بی فایده از این جهت که مقصر ،مرده است و دیگر ،وجود ندارد و غیر عادالنه از
آن حیث که صدمه آن متوجه افراد بیگناه می شود و جنبه بازدارندگی ندارد ،اما خودکشی نافرجام که در
آن منتحر زنده می ماند ،دعوت به خودکشی دیگری ،اکراه به خودکشی ،تظاهر به خودکشی (در قالب فعل
حرام) ،خودکشی مادر باردار ،خودکشی حاجب از ارث و مسایلی از این دست ،میتواند ذهن هر حقوقدانی را
د ر مواجهه با آثار و تبعات منفی ناشی از این موضوع به خود مشغول ساخته و الجرم به سوی تجریم این
رفتار نهی شده رهنمون سازد.
شایان ذکر است قانونگذار در سالهای اخیر با وضع و تصویب مواد مختلفی نظیر ماده  15قانون جرایم
رایانهای (مصوب  )1388و به ویژه بند «ب» آن ،همچنین مواد  295و  379قانون مجازات اسالمی (مصوب
 ) 1392با ذکر و استعمال واژگان و تعابیری عام و در عین حال تفسیرپذیر ،سعی در إلقاء این مفهوم نموده
که أشکال مختلف خودکشی (جدای از فضای مجازی) و با پرهیز از بعضی تعارضات فقهی -حقوقی موجود
در این زمینه قابلیت جرم انگاری را خواهد داشت چرا که فلسفه اصلی جرم انگاری در ممالکی که تحت تأثیر
قواعد اخالقی و انسانی منبعث از اسالم و سایر ادیان آسمانی هستند ،حمایت از نقض ارزشهای اخالقی و
کرامت انسانی و برقراری تعادل و نظم همگانی فراگیر در اجتماع میباشد که بدون تردید مواجهه کیفری با
1
خودکشی و اقسام متعدد و متنوع ارتکاب آن میتواند مقنن را به اهداف فوق االشاره نایل سازد.
لذا در این گزیده سعی گردیده تا با بیان برخی از مستندات و تحرکات حقوق جزایی بر لزوم جرم انگاری
این رفتار(در برخی از أشکال و حاالت) اشاره شود.
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 -پر واضح است جهت توجيه لزوم جرم انگاري در خصوص خودكشي ،قلمرو و اطراف آن ميبايست اين ممنر را

همانند حقوق برخي كشورها نه نومي از «مردن» ،بلكه شكلي از «كشت » و يا «قتر» فرض نمائيم چرا كه در خودكشي،
قاتر به جاي تعرض به حيات ديگري ،متعرض حيات خود گشته و به قتر خويش مبادرت مي ورزد.
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مداخله کنندگان و عوامل دخیل در خودکشی
گاهی فرد ،بدون مداخله هیچ عامل (انسانی) دیگر به زندگی خویش پایان میدهد و هنگامی شخص با
مشارکت فرد دیگری این کار را به سرانجام میرساند .زمانی افراد بدون اینکه فرد را در اجرای افعال (و یا
ترك افعال) مادی قتل خودشان مشارکت دهند به نحوی وقوع آن را تسهیل کرده و یا وسایل ارتکاب آن را
برای خود ،فراهم می سازند و زمانی نیز وقوع خودکشی ،نتیجه و معلول عمل کس یا کسان دیگری است که
برای فرد خودکشی کننده راه حلی جز آن باقی نمانده است .اکراه بر خودکشی ،تظاهر به خودکشی و
خودداری از کمك به فرد در معرض خودکشی هم از جمله شقوق مختلف و در عین حال ،متنوع ارتکاب این
رفتار ممنوعه میباشند.
مباشرت در خودکشی
هر چند برخی از حقوقدانان بر این عقیدهاند «خودکشی تام» جرم نبوده و مجازاتی ندارد زیرا إعمال
کیفر نسبت به خودکشی کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس العمل قانونی ،موجب لطمه
مادی و معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد . 1لیکن از غیر قابل مجازات بودن خودکشی نباید چنین
نتیجه گرفت که سایر صدمات بدنی شخصی در صورتی که کسی به انگیزه خاص ،شخصاً به خود وارد
میکند (مثل اینکه آگاهانه عضوی از اعضای بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظیفه عمومی ناقص
نماید) نماید) قابل مجازات نیست بلکه این قبیل صدمات شخصی بدنی به عنوان عمل مجرمانه ،ممنوع و
قابل مجازات میباشند (گلدوزیان.2)1396 ،
بحث در جائی است که شخص اقدام به خودکشی کرده ولی زنده مانده است .آیا در این فرض میتوان
اقدام به جرم انگاری آن میزان از رفتار نمود؟
از آن جایی که مقنن نه خودکشی و نه شروع به آن را جرم نشناخته است نمیتوان فردی را که در پایان
دادن به زندگی خود ،موفق نشده است تحت تعقیب قرار داد .ولی با این وجود قانون گذار در مواردی[ ،ورود]
صدمه جسمانی به خود را جرم دانسته و میتوان فردی را که در پایان دادن به زندگی خود ،ناموفق بوده در
صورت تطبیق با این موارد تحت تعقیب قرار دارد .به عنوان نمونه میتوان به ماده  51قانون مجازات جرایم
نیروهای مسلح اشاره نمود (مظاهری طهرانی.)1385 ،
اگرچه برخی بر این باورند که به دلیل فقدان وجودی خودکشی کننده در خودکشی تام جهت برخورد
قانونی ،جرم ندانستن خودکشی امری منطقی به نظر میرسد ولی چنین مینمایاند که با عنایت بر حرمت
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« -بكاريا» معتقد است؛ «خودكشي جرمي است كه به نظر نميآيد بتواند موجب كيفري به معناي اخص شود زيرا اين

كيفر جز بر سر مردمي بي گناه (اقوام و خويشان منتحر) يا بر پيكيري سرد و بي حس فرود نميآيد .اگر در مورد اخير،
مجازات از تازيانه زدن بر تنديسي بي جان تأثير بيشتر بر موجودات جاندار ندارد در منورد نسسنت ،اجنراي مجنازات
بيدادگرانه و جابرانه است .اگر بر م خرده گيرند كه اي كيفر مي تواند با اي حال ،انساني را كه تصميم بنه خودكشني
گرفته از اي كار باز دارد در پاسخ ميگويم كسي كه از لذات زندگي به آرامي چشم ميپوشد و از زندگي دنياي درون،
متنفر است به حدي كه بدبستي ابدي را بر آن برتري مي دهد ،مسلماً از انديشه مجازات فرزندان يا خانوادهاش كنه دور
از ذه و كم تأثير است پريشان نسواهد شد»( .بكاريا ،سزار ،رساله جرايم و مجازاتها ،ترجمه :اردبيلي ،محمند ملني،
نشر ميزان ،چاپ هفتم ،تابستان  ،1393صص  118و )114
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 -مواد  59و  33قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب  )1371و  51قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

(مصوب .)1382
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أکید خودکشی در اسالم ،جرم انگاری شروع به خودکشی ،حداقل با إعمال تدابیر و اقدامات تأمینی و تربیتی
و در قالب خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و نیز مراقبتهای پزشکی و روانپزشکی در مورد شخصی که در
اقدام به خودکشی ،ناموفق بوده است واکنش علمی ،منطقی و در عین حال مفید به حال فرد و جامعه
قلمداد شود.
شرکت در خودکشی
با توجه به این که جرم بودن عمل اشتراکی از جمله شرایط تحقق شرکت در جرم است و همان طور که
می دانیم خودکشی براساس قوانین جاری کیفری ایران ،عملی مجرمانه نیست لذا حکم شرکت در خودکشی
را با توجه به وجه مشترك آن با قتل که همان «إخراج روح» میباشد بایستی در موارد مربوط به قتل
جستجو کرد .حکم شرکت در جنایت (که قتل هم جزئی از آن است) در ماده  368قانون مجازات اسالمی
(مصوب  ،)1392ذیل فصل ششم و تا انتهای ماده  374آماده است.
به نظر می رسد بایستی با شرکای در خودکشی براساس این مواد برخورد کرد ،چرا که از طرفی هرگونه
همکاری با کسی که دست به خودکشی میزند جرم محسوب میشود .فرض شرکت در خودکشی به این
صورت قابل تصور است که فردی یك سر طنابی را که به گردن خود پیچیده است به دیگری داده و سر دیگر
طناب را نگهداشته و هر دو نفر با کشیدن دو سر طناب ،موجبات مرگ خودکشی کننده را فراهم سازند [که]
به نظر میرسد در این فرض ،اولیای دم مقتول بتواند نصف دیه قاتل را به وی پرداخت کرده و او را قصاص
نمایند (گلدوزیان.)1396 ،
تسبیب در خودکشی
در خصوص تسبیب و ضمان ناشی از آن دو قاعده کلی وجود دارد که فهم آن حائز اهمیت است اول این
که؛ هر کاری که انجام آن از لحاظ موازین و مقررات شرعی (و البته قانونی) مجاز و مأذون باشد چنان چه
موجب تلف شود مسئولیت کیفری نداشته و ضمان آور نیست .دوم آن که انجام هر کاری که از نظر شرعی و
قانونی هیچ جواز و إذنی در آن نمیباشد (چنان چه موجب تلف گردد) از حیث کیفری ،مسئولیت در پی
داشته و موجب ضمان خواهد بود (گلدوزیان ،حسین زاده.)1396 ،
با توجه به ضرورت اختیار مرتکب در تحقق خودکشی ،هر عاملی که عمد یا اختیار وی را متزلزل یا زایل
نماید موجب انتفاء عنوان خودکشی در این مفهوم خواهد بود .بنابراین تسبیب در خودکشی در فرضی
مصداق دارد که مرتکب ،قاصد و یا مختار نبوده بلکه در اثر فریب یا اجبار دیگری مبادرت به سلب عمدی
حیات از خود میکند .در یك مفهوم کلیتر میتوان گفت اگر خودکشی ناشی از سببی باشد که تأثیر آن از
مباشرت ،بیشتر باشد مسبب به عنوان قاتل عمدی ،قابل تعقیب خواهد بود ولی تأثیر سبب و تشخیص اقوی
بودن آن از مباشر به راحتی میسر نیست و از مشکالت حقوق جزا است .فرض کنید دختری عفیف مورد
تجاوز جنسی و ناموسی قرار می گیرد و وی به خاطر آبروی از دست رفته خود ،دست به خودکشی میزند یا
این که دختری پاکدامن در چنگال مردی شرور گرفتار میشود و به منظور حفظ عفت و شرافت خود،
خویشتن را از پنجره ساختمانی به پایین پرتاب میکند و میمیرد یا این که برای تن دادن به رابطه جنسی
ناخواسته سیم برق را در دست میگیرد و با [جریان] برق ،خودکشی میکند یا شخصی در اثر صدمات
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جسمانی شدید به شدت مصدوم می شود به نحوی که او به دلیل آالم غیر قابل تحمل ،دست به خودکشی
میزند( 1مظاهری طهرانی.)1385 ،
معاونت در خودکشی
بنابر قوانین کیفری موجود ،هر گاه عملی قانوناً جرم تلقی نشود إحراز معاونت آن هم قابل تصور نیست.
در مسأله معاونت در خودکشی ،چون نفس ارتکاب خودکشی را قانونگذار جرم و قابل مجازات اعالم نکرده
است به تبع آن معاونت در خودکشی نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر است (ولیدی.)1380 ،
با این حال ،استناد به قواعد عام معاونت و پیروی از نظریه معاونت «استعارهای یا عاریتی» در برابر
اقدامی که از نظر شرعی ،اخالقی و نظم عمومی مردود است چندان قابل قبول نیست .قانونگذار در پارهای از
موارد ،معاونت در جرم را به عنوان یك جرم خاص مورد توجه قرار داده و عملی را که ماهیتاً از مصادیق
معاونت در جرم است نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقلی مجازات میکند .به عنوان نمونه در
قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) ،قانونگذار در مواد متعددی تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ارتکاب
آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است .مانند مواد  623و  624قانون مجازات اسالمی (مصوب .)1392در
حوزههای امنیتی نیز قانون گذار در مواردی ،تحریك به ارتکاب جرم را که از مصادیق معاونت در جرم است
مستقالً جرم انگاری کرده است و منتظر وقوع رفتارهای مجرمانهای که معاون خواستار آن شده نمینشیند.
به عنوان مثال ،ماده  512قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) برای کسی که مردم را به قصد بر هم زدن امنیت
کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغواء یا تحریك کند ،صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا
نشود مجازات یك تا پنج سال حبس را تعیین کرده است 2.البته در برخی موارد ،قانونگذار مصادیق رفتاری
معاونت را حتی فراتر از آنچه قانون مجازات اسالمی مقرر نموده پیشبینی کرده است .به عنوان مثال،
مطابق بند  6ماده واحده قانون مجازات اخالل کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و
تأسیسات هواپیمایی (مصوب  ،) 1349/12/4کسانی که از تهیه و تدارك آالت و اسباب جرم یا مقدمات
ارتکاب جرایم مندرج در این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذیصالح اعالم ننمایند به مجازات معاون
3
محکوم خواهند شد.
1

 -در موارد ديگري مثر «دختران فراري» كه اقدام به خودكشي ميكنند نيز قاضي ميتواند مسبب [مسببي ] فرار و اين

خودكشي را كه معموالً پدران و مادران هستند به اتهام «كودك آزاري» تحت پيگرد قرار دهد( .كيسا ،حس  ،خودكشني
در حقوق جنايي ،انتشارات خرسندي ،چاپ اول)1395 ،

2

 -قانون گذار گاه در برخي از قواني متفرقه نيز از اي روينه متابعنت نمنوده اسنت هماننند مناده  40قنانون گذرنامنه

(مصوب  )1351/12/10و ماده  25قانون مطبومات (مصوب .)1364/12/22

3

 -بزه «مدم امالم جرم» بعضاً در مقررات كيفري ايران به چشم مي خورد اما بند فوق الذكر در زمره موارد بسيار شاذ و

نادري است كه مدم امالم جرم را نسبت به همگان جرم دانسته است و حال آن كه در ساير منوارد ،مندم امنالم جنرم
فقط نسبت به برخي افراد ،جرم تلقي شده است مانند مدم امالم جرايمي نظير ارتشاء ،اختالس ،تصرف غيرقنانوني ينا
كالهبرداري در ادارات دولتي كه مطابق ماده  606قانون تعزيرات ،منحصنر ًا نسنبت بنه ر سنا ينا منديران ينا مسن ولي
سازمانهاي دولتي ،جرم تلقي شده است (ميرمحمد صادقي ،حسي  -ايزديار ،ملي ،مقالنه «خودكشني مسنامدت شنده
پزشكي :از مباني جرم انگاري تا واكنش كيفري» ،فصلنامه حقوق پزشكي ،سال نهنم ،شنماره سني و دوم ،بهنار ،1394
توضيحات ذير پي نوشت شماره  ،17ص .)198
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مقنن ایرانی در بحث معاونت در جرم نه به نحو إطالق  ،مستقل بودن آن را نفی کرده و نه مطلقاً آن را
پذیرفته است بلکه این معاونت بستگی به نوع جرم و شرایط تحقق آن دارد .اما آن چه که از مواد قانونی
مذکور مهمتر بوده و مرتبط با موضوع تحقیق حاضر نیز میباشد ماده  743قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)
است.1
هر چند که این اقدام قانونگذار در سال  1388میتواند فتح بابی باشد جهت جرم انگاری سایر صور و
اشکال خودکشی ولیکن پرسشی که می تواند در این خصوص مطرح شود آن است که چرا در حالی که اساساً
خودکشی جرم نبوده و بالتبع معاونت در آن از طریق مادی همچون اعطاء سالح و سم قاتله ،تحریك و
تشویق و  ...جرم انگاری نشده و ارتکاب آنها جرم محسوب نمیشود وفق بند «ب» ماده موصوف ،معاونت در
خودکشی از طریق «سامانهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده» جرم انگاری شده است
با این که ممکن است این قبیل أعمال از هزاران کیلومتر دورتر انجام گرفته و مرتکبین آن نیز هیچ گاه
شناخته نشوند؟! به دیگر سخن ،هنگامی که معاونت در خودکشی ،ضمن پذیرش قبح عقلی و شرعی آن
میتواند با استفاده از سامانههای مذکور ،جرم باشد چرا بدون استفاده از آنها جرم تلقی نشود؟
اوالً؛ نمیتوان پاسخ روشنی برای این تناقض آشکار ارائه نمود باألخص با توجه به این که قانون مجازات
اسالمی (مصوب  )1392نسبت به ماده  15قانون مذکور ،مؤخر بوده و قانونگذار در قانون مؤخر التصویب
کماکان بر رویه سلف گذشته عمل کرده و معاونت در خودکشی به روشهای سنتی را جرم انگاری نکرده
است .ثانیاً؛ ممکن ا ست گفته شود موضوع ماده مذکور اساساً از مصادیق معاونت به عنوان جرم مستقل
می باشد بدین توضیح که؛ چون معاونت در جرم ،جرم است پس باید (نفس) خودکشی هم جرم باشد تا
معاونت در آن مصداق یابد در غیر این صورت مصداق ندارد .ممکن است قانونگذار پیشبینی کرده باشد که
اگر کسی «تحریك مؤثر» به خودکشی کند مرتکب ،قابل مجازات است .اگرچه اصطالحاً میگویند «معاونت
در خودکشی»  ،ولی این اصطالح از لحاظ حقوقی صحیح نیست بلکه یك جرم مستقل است یعنی اگر عمل
تحریك کننده به خودکشی ،معاونت و شرکت در خودکشی نیست ولی جرم است پس باید این عمل جرم
مستقل باشد (ساوالنی[ .)1392 ،در نتیجه] به نظر میرسد که این جرم ،یك جرم خاص و مستقل است که
تحقق آن حتی نیاز به رخ دادن خودکشی ندارد (کیخا )1395 ،و از آن جایی که نفس مساعدت کردن در
خودکشی دیگری با قطع نظر از نوع آلت جرم (یعنی چه از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی صورت
گرفته باشد چه به طرق دیگر) ،مذموم و ناپسنده بوده و طبعاً مستوجب مجازات است و علت این که
قانونگذار ،جرم انگاری این اقدام را مقید به ارتکاب آن از طریق سامانههای مذکور نموده است [صرفاً] ذکر
این ماده در قانون «جرایم رایانهای» است (میرمحمد صادقی ،ایزدیار ،)1394 ،جدای از پذیرش ارتکاب
خودکشی به مثابه رفتاری قبیح از نظر عقلی و شرعی ،نشاندهنده آن است که دیگر ،ارتکاب خودکشی از
طریق سامانههای رایانه ای ،مخابراتی یا حامل داده نباید موضوعیتی داشته باشد .معهذا این پرسش اساسی
کماکان باقی است که اگ ر معاونت در خودکشی به عنوان جرم مستقل ،مفید و ضروری می باشد چرا در
2
قانون مجازات اسالمی (مصوب  )1392نیز پیشبینی نگردیده است؟!
1
2

 ماده  15قانون جرايم رايانهاي (مصوب .)1388/3/5 -برخي از اساتيد حقوق جزا هم چون دكتر آزمايش معتقدند مدم جرم انگاري خودكشي در قانون مجنازات اسنالمي

(مصوب  )1392فلسفه خاصي ندارد زيرا از آن جايي كنه قنانون جنرايم راياننهاي (و بناخخص مبحنت تحرين

و ...

ديگري به خودكشي از طريق سامانههاي رايانهاي ،مسابراتي و يا حامرهاي داده) ترجمه متنون جزايني فرانسنه اسنت،
مترجم قسمت مربوط به خودكشي را كه ميبايست وارد مت قانوني جزاي حاضر ما ميشد ترجمه ننموده است.

تلقی جرم انگارانه از اقدام به خودکشی (ناموفق) و برخی صور مداخله در ارتکاب آن در حقوق جزایی ایران 691 /
1

تظاهر به خودکشی
با توجه به تحریم اکید خودکشی که از اصل «حرمت إضرار به نفس» و قواعد فقهی نظیر «کل من
إرتکب حراماً فلإلمام تعزیره» یا «کلّما أضر بالبدن فهو حرام» قابل استنباط و استنتاج میباشد ،تظاهر به
ارتکاب خودکشی در قالب فعل «صرفاً حرام» و نه «غیرقانونی و غیر مجرمانه» را میتوان تحت عنوان یك
جرم مستقل و در عین حال خاص ،شایسته جرم انگاری دانست یا همانند برخی جرایم علیه امنیت ملی،
أعمالی را که از حیث رکن مادی حتی در حد «شروع به جرم» هم نیستند مثل ماده  503قانون مجازات
اسالمی (تعزیرات  ،)1375جرم و مستوجب مجازات تلقی نمود یا خیر؟
«تظاهر به عمل حرام» در این ماده به معنی وانمود کردن ارتکاب عمل حرام نیست بلکه مرتکب باید
عمل حرامی را «واقعاً» در أنظار و معابر عمومی مرتکب شود و صرف وانمود کردن ارتکاب فعل حرام را
نمی توان مشمول مقررات این ماده دانست .حرامی که به آن تظاهر میگردد باید در قوانین و مقررات
موضوعه جرم باشد تا مشمول شق اول ماده  638شود و در صورتی که فعل ارتکابی در قوانین موضوعه جرم
نباشد و نفس ارتکاب آن نیز به گونهای نباشد که «عفت عمومی» را جریحهدار کند (مانند خوردن گوشت
خوك در أنظار عمومی) مشمول مقررات این ماده نخواهد بود (باری .)1392 ،اداره حقوقی قوه قضائیه نیز
طی نظریه مشورتی شماره  1372/4/7 -7/2530در این زمینه اعالم داشته؛ «ماده  102قانون تعزیرات
( 638قانون مجازات اسالمی  ،) 75حکم دو مورد را بیان کرده است :اول ،تظاهر به عمل حرامی که آن عمل
دارای کیفر است مانند تظاهر به شرب خمر .در این مورد عالوه بر کیفر عمل ،تا  74ضربه شالق تعزیراً به
مرتکب زده میشود .دوم ،تظاهر به عمل حرامی که دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار
مینماید .مجازات آن فقط تا  74ضربه شالق است ،اما اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را
هم جریحهدار ننماید ماده  638(102قانون مجازات اسالمی  )75شامل آن نمیشود» (شهری ،ستوده
جهرمی.)1375 ،
هر چند که ن ه در قانون مجازات اسالمی و نه در سایر قوانین موضوعه تعریفی از «علنی بودن» و یا «در
أنظار عمومی» به عمل نیامده ولیکن منظور از آن نوعاً به مکانهایی گفته میشود که مردم ،بدون داشتن و
نیاز به إذن و اجازه ،حق حضور در محل مذکور را بیابند 2.با این وجود اگر فردی در اماکن ،معابر و یا أنظار
عمومی به گونه ای وانمود کند که قصد خودکشی دارد و عملیات اجرایی در این خصوص را نیز آغاز کرده
باشد لکن خودکشی واقع نگردد به نظر می آید عنصر مادی جرم در این مورد محقق گردیده و شخص
مرتکب ،قابل مجازات به صراحت ماده مذکور خواهد بود .هر چند که در دیدگاهی دیگر ،با توجه به ماده
مورد اشاره منظور از تظاهر این است که شخص ،رفتار را که همان فعل حرام است انجام و به عملیاتی کردن
آن خود را نشان دهد و به مفهومی ،جرم در حال ارتکاب بوده یا ارتکاب یافته باشد و به مردم چنین وانمود
نماید که این جرم را انجام داده است.

1

»suicide gesture« -؛ اقدام به خودكشي يا ساير رفتارهاي خود تسريبي معموالً براي جلب توجه و كم

ديگنران

بدون قصد جدي در كشت خود.
2

[ -هم چني ] مقصود از «معابر» امم است از كوچه ،خيابان ،گذر و ميدان و امم است از اي كه معبنر در داخنر شنهر

باشد يا خارج آن و از طرف ديگر ،حضور يا مدم حضور شاهد در حي ارتكناب جنرم ،شنرط نيسنت (پناد ،ابنراهيم،
حقوق كيفري اختصاصي ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،1352 ،ص .)368
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عملی که مرتکب انجام میدهد موجب بر هم زدن نظم عمومی جامعه و إخالل در نظم میشود لذا
میتوان رفتار مرتکب را با ماده  618قانون تعزیرات منطبق دانست در غیر این صورت با در نظر داشت
دیدگاههای مختلف و وجود شبهه و رعایت قاعده «درء» ،همچنین إعمال تفسیر مضیّق در این فقره نمیتوان
شخص متظاهر به خودکشی را مستوجب مجازات و کیفر دانست.
نتیجه گیری
 - 1بررسی مبانی ساختاری جرم انگاری در حقوق کیفری اسالم ،نشان از حرمت دینی أعمالی نظیر
«دعوت»« ،تحریك»« ،تشویق»« ،ترغیب»« ،تهدید» و  ...دیگری به ارتکاب خودکشی و در نتیجه امکان
ورود آن به حوزه حقوق جزا دارد .البته چنین اقدامی در نهایت ،همانند تمامی حوزههای حقوق کیفری
نیازمند ریزبینی ،ظرافت عمل و دقت فراوان در تدوین مقرراتی جامع و مانع است.
 - 2نظر به اهمیت و خطر پاره ای از رفتارهای مجرمانه بدون این که مباشرت مادی در تحقق عمل
مجرمانه مطرح باشد قانون گذار بعضی از مصادیق معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل شناخته است.
بدین ترتیب که بدون توجه به جرم اصلی ،معاون جرم را که صرفاً موجب وقوع جرم از طریق تحریك،
ترغیب ،تهدید ،تطمیع ،دسیسه و فریب و نیرنگ ،ایجاد تسهیل در وقوع جرم ،تهیه وسایل و یا ارائه طریق
ارتکاب جرم گردیده به عنوان مباشر یك جرم خاص ،مستوجب تعقیب و کیفر میداند که خودکشی نیز با
توجیهات معنون در بخش جرم انگاری می تواند از این قبیل موارد خاص باشد که مقنن از اصل کلی عاریتی
بودن ،عدول کرده است.
پیشنهادها
با نگاهی مبتنی بر آموزه های سیاست جنایی اسالم می توان إذعان داشت که مقوله جرم و گناه در هم
آمیخته و ضمن وجود رابطه عموم و خصوص مطلق بین این دو گزینه غالب گزاره هایی که از منظر دینی
گناه محسوب می شوند به وصف کیفری نیز متصف اند .بر این اساس ،شناسایی مواردی که گناه محسوب
می شوند (من جمله خودکشی و اقدام به آن) و امر به عدم وقوع و نهی از دستیازی به آن می تواند به سهم
خود در پیشگیری از خودکشی و در نتیجه کاهش گناه ناشی از این عمل (به مفهوم اعم) و جرم احتمالی
حاصل از آن (در معنای اخص) مؤثر باشد.
با توجه به این که در قوانین کیفری جاری ،خودکشی جرم نیست و بنابر نظریه معاونت استعارهای
(عاریتی) ،کمك به فرد در پایان دادن به زندگی خود و نیز شروع به آن نمیتواند جرم و قابل مجازات باشد و
از آن جایی که این دیدگاه این تفکر را القاء میکند که جرم نبودن خودکشی و به تبع آن معاونت و شروع به
خودکشی به منزله شناختن حق مالکیت فرد بر جسم و جان خود است لذا پیشنهاد میگردد با توجه به
تحریم أکید خودکشی در شرع مقدس اسالم و نیز برخورد منفی افکار عمومی با آن رفتار معنون به عنوان
جرم ،اعالم گردند.
جرم انگاری خودکشی از یك سو منطبق با اصول م وجهه جرم انگاری (مانند اصل صدمه یا زیان ،پدر
ساالری قانونی ،اخالق گرایی قانونی و کرامت انسانی) است و از سوی دیگر متکی به مبانی مستحکم فقهی
(همچون قاعده حرمت إعانت بر إثم ،احترام خون مسلمان و تعزیر فعل حرام) میباشد کما این که پیشبینی
جرمی مشابه در ماده  743قانون مجازات اسالمی (تعزیرات  ،1375ماده  15قانونن جرایم رایانهای ،)1388
خود گواهی بر این مدعاست .در نتیجه پیشنهاد میگردد قانونگذار یا به موجب یك قانون خاص (در
مواردی که ناظر بر «خودکشی مساعدت شده پزشکی»« ،تحریك ،ترغیب و یا تشویق به خودکشی»« ،اکراه

تلقی جرم انگارانه از اقدام به خودکشی (ناموفق) و برخی صور مداخله در ارتکاب آن در حقوق جزایی ایران 693 /

به خودکشی» و «تسبیب در خودکشی» میباشد) یا با پیشبینی مادهای در ذیل «جرایم علیه اشخاص و
اطفال» در قانون مجازات اسالمی (تعزیرات  )1375اقدام به جرم انگاری این عمل نماید.
بایسته هست دولت اقدام به تأسیس مراکز مداخله در بحران خودکشی در مراکزی نظیر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی کشور نموده و از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در NGO
ها و سازمان های مردم نهاد نیز غافل نباشد تا در صورتی که فرد ،تصمیم به خودکشی میگیرد با مراجعه به
آن مراکز بتواند از تدابیر حمایتی الزم برخوردار گردد چرا که قطعاً اقدام این قبیل مراکز در جهت ایجاد
سالمت روانی شخص و عدم اقدام به خودکشی تأثیرگذار بوده و می تواند به کاهش چشمگیر تکرار
خودکشی کمك های شایانی کنند.
می توان در راستای پیشگیری از خودکشی ضمن توجه به ظرفیت های موجود در نظام کیفری ایران به
ویژه بند «ب» ماده  15قانون جرایم رایانه ای (مصوب  )1388و سایر قوانین موجود ،اقدام به فیلترینگ
(مسدود ساختن) سایت هایی نمود که به «آموزش خودکشی» و مسائل مرتبط با آن اختصاص دارند.
با توجه به قابل پیشگیری بودن پدیده خودکشی ،برخی از راههای پیشگیرانه عبارت خواهند بود از؛
تقویت ایمان مذهبی ،توجه به خدا و قیامت و زندگی پس از مرگ ،توجه و تأمین وضع معیشتی مردم،
برقراری تفاهم اخالقی در اعضای خانواده و رعایت احترام به یکدیگر ،احترام به والدین و محبت به فرزندان،
شرکت در کارهای دسته جمعی مانند بازهای سالم و در عین حال ،مفرّح ،ازدواج ،رفتن به اردوهای علمی،
زیارت اماکن مقدس ،صله رحم و رفت و آمد با بستگان ،دوستان و افراد موثق و مورد اطمینان ،کنار نهادن
آرزوهای بزرگ و طوالنی و دور از دسترس و تقویت حس واقع بینی ،مقایسه نکردن امور معیشتی و مالی
خویش با دیگران به ویژه با آنانی که از نظر مادی در وضع بهتری هستند.
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