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محمد اولیایی فرد
  

مطرح  بزهکار  اطفال  با  رابطه  در  که  موضوعاتي  جمله  از 
از چه  مي شود، حداقل سـن مسـئولیت کیفري است. یعني 
و  ذهنـي  توانـایي  از  حـد  آن  داراي  را  فـرد  مي تـوان  سني 
او  بـه  را  وي  توسط  ارتکابي  بتوان جرم  که  دانست  ادراکـي 
تصمیم گیري   . کـرد  وي  متوجـه  را  آن  نتـایج  و  منتسـب 
از  بسیاري  در  بحث انگیز  موضوعات  جمله  از  مورد،  این  در 
در  فراوانی  اختالف نظرهای  و  است  دنیا  کیفري  نظام هاي 
مورد آن وجود دارد که به همین سبب در هیچ یك از اسناد 
بین المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشـده اسـت 
. در واقع، کشورهای مختلف به هیچ نقطه مشترکي در این 
مورد نرسیده اند و نتوانسـته انـد در اسناد بین المللی مختلفی 
که در مورد حقوق کودك به تصـویب رسـیده اسـت، سنی را 

بـه عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص کنند.
سن  مبنای  عنوان  به  جنسی  بلوغ  سن  تعیین  ایران   در   
مسئولیت کیفری در قانون مجـازات اسـالمی مصوب ۱۳۷۰ 
شد.  نوجوانان  و  کودکان  برای  اعدام  احکام  زمینه ساز صدور 
موضوعی که همواره مخالفت های داخلی و نیز انتقادات مراجع 
را در پی داشته  رعایـت حقوق کودکان  بـر  ناظر  بین المللی 
است. در این قانون  احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل 
سن مسئولیت کیفری باعث شـده بـود که کودکان و نوجوانان 
در سني مسئولیت کیفري پیدا کنند که از توانایی های ذهنی 
الزم بـرای انتسـاب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم 
تفکیك حداقل سن مسئولیت کیفری و سـن بلـوغ کیفـری، 
باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به 
عرصـه مسـئولیت کیفـري کامـل گـام بگذارند. اما قانونگذار 
در قانون مجازات اسالمي ۱۳۹۲ تغییرات قابل توجهی را در 
رابطه با حداقل سن مسئولیت کیفری به وجود آورده است:  
مسئولیت  سن  حداقل  بین  تعزیری،  جـرایم  در  نخسـت، 
کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیك قائل شد و سپس آزادی 
عمـل قضات براي عدم اجراي حد و قصاص در مورد مرتکبـان 

زیـر سـن ۱۸ سـال را افـزایش داد.

اول - حداقل سن مسئولیت کیفری در اسناد بین المللی 
در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودك، به جهت اختالف 

سن  حداقل  درتعیین  کشورها  بین  نظر 
الزام آوری  مقرره  هیچ  کیفری،  مسئولیت 
مبنی بر اینکه حداقل سن مسئولیت کیفری 
در چه طرازی باید تعیین شود، وجود ندارد. 
امـا ایـن امر بدان معنا نیست که این اسناد 
این  در  هنجارها  و  ضوابط  از  خالي  کلي  به 

زمینـه هسـتند. 
ملل  سازمان  کودك  حقوق  درکنوانسیون 
متحد که طبـق تعریف ماده ۱ آن شامل کلیه 
تکالیفی  می شود  سال  هجده  سن  زیر  افراد 
که  است  کرده  تحمیل  عضو  کشورهای  بر 
برخی از آنها ارتباط مستقیم با نظام عـدالت 
موجب  به  اینکه  جملـه  از  دارنـد.  کیفـري 
کودك،  حقوق  کنوانسیون   ۴۰ ماده   ۳ بند 
حداقل  تعیـین  بـه  تشویق  عضو  دولت های 
از  سني شده اند که اطفال دارای سن کمتر 
محسـوب  جـرم  ارتکـاب  اهلیـت  فاقد  آن، 
مناسب ترین  اینکه  مورد  در  .اما  می شوند 
سن به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفـری 
چیسـت، بحث ها و اختالف نظرهای فراوانی 
داشت  وجود  کنوانسیون  تدوین  فرآیند  در 
که نهایتـاً باعـث شد که تعیین حداقل سن 
مسئولیت کیفری در کنوانسیون امکان پـذیر 
نشود . امـا، کمیته حقوق کودك سازمان ملل 
متحد، که نهاد ناظر بر اجرای این کنوانسیون 
اعالمیه  در  است،  عضـو  کشورهای  در 
 ۲۰۰۷ سال   ۱۰ شماره  عمومی  توضیحی 
که  است  کـرده  نتیجـه گیـري  چنـین  خود 
 ۱۲ از  کمتر  کیفری  مسئولیت  سن  حداقل 
پـذیرش  قابـل  بـین المللـي  نظـر  از  سال، 
نیست. در عین حال قویاً توصیه مي کند که 
حداقل سن مسئولیت کیفری بیش از این و 

بین سنین ۱۴ تا ۱۶ سال قرار داده شود.
از دیگر  اسناد بین المللی مربوط بـه حقـوق 
کودکـان کـه در آن تـالش شـده اسـت تـا 
ضابطه ای برای حداقل سن مسئولیت کیفری 
در نظر گرفته شـود، مجموعـه قواعـد حـداقل 
معیار سازمان ملل براي مدیریت دادگستري 
پکـن   قواعد  به  معروف  نوجوانان   و  اطفال 
مصـوب مجمـع عمومي طي قطعنامه شماره 
به  است.   ۱۹۵۸ نوامبر   ۲۹ مورخ   ۳۳/۴۰
موجب چهارمین قاعده از این مجموعه قواعد 
نظـر  در  با  کیفری  مسئولیت  سن  »حداقل 
بلـوغ عاطفي، ذهنی  واقعیـت هـای  گـرفتن 

نباید در سن بسیار کمي در نظـر  و روانی، 
ارائه  تفسیر  در  همچنین  شـود.«  گرفتـه 
نیز  مجموعه  این  در  چهارم  قاعـده  از  شده 
به وجود هماهنگی بین مسئولیت کیفری و 
فرد،  اجتماعی  و مسئولیت های  سایر حقوق 
اشاره شده است. در واقع مطابق این تفسیر 
چهارم  قاعـده  با  همراه  پکـن  قواعد  در  که 
به تصویب رسیده، باید بین سـن مسئولیت 
وجود  هماهنگی  مدنی  رشد  سن  و  کیفری 

داشته باشد.
برای  اعدام  احکام  اجرای  یا  مخالفان صدور 
قوانین  به  استناد  با  نیز  ایران  در  کودکان 
داخلی با  تفسیر ارائه شده از قاعـده چهارم 
در قواعد پکـن موافق هستند. آنها با استناد 
بـراي  معتقدند  ایران  داخلی  قوانین  به 
مسئولیت کیفری، بلوغ جسمی کافی نیست 
جملـه  از  است.  الزم  جزایي«  »رشد  بلکه 
کیفری  امور  اینکه  به  توجه  »بـا  گفتـه انـد: 
بیشتری  اهمیت  از  مدنی  امور  به  نسبت 
برخوردار می باشد، چگونه ممکن است شارع 
مانع  را  رشد  عدم  مدني  امور  در  مقدس 
تصرفات مالی بدانـد و در واقـع از این راه به 
نوعی حمایت سفیه اقدام کند، ولی در امور 
کیفری که مربوط به دما و نفوس بوده و از 
حساسیت و اهمیت بیشتري برخودار است، 
شخص غیررشید مورد حمایت قرار نگیرد؟«

در مقابل برخی با اعتقاد براینکه قیاس بین 
موجه  مدنی  رشد  سن  و  کیفری  مسئولیت 
نیست بیان میدارند، مبناي اصلی مسئولیت 
مبنای  و  است  سرزنش پـذیري  کیفری، 
و  تمییز حسن  توانایی  نیز،  قابلیت سرزنش 
قبح از یکدیگر است. فردی کـه بـه سن بلوغ 
جسمی رسیده است، غالبا توانایي تشخیص 
مصـادیق حسـن و قـبح از یکـدیگر را دارد 
در حالي که تصمیم براي انجام یك معامله 
در امور مالی یا رضایت به ان  نیازمند در نظر 
از  فراتر  پیچیده اي  و  متعدد  عوامل  گرفتن 
حسن و قبح این عمل است. بنابراین، الزمه 
تشخیص  که  کیفري  مسـئولیت  انتساب 
حسن و قبح است که در سن بسیار کمتري 
تحقق پیدا می کنـد امـا آنچـه که براي اخذ 
مدني  امور  از  بسیاري  در  صحیح  تصمیم 
مهـم  معـامالت  انجـام  به  رضایت  مانند 
حسن  تشخیص  از  فراتر  چیزي  است،  الزم 

صدور احکام اعدام کودکان و نوجوانان 
در قوانین ایران
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و قبح است و در سنین باالتر تحقـق مـي یابـد . بـا توجه به 
این مراتب، قیاس این دو موضوع با یکدیگر، معالفارق است. 
این نظر اخیر البته با نقدی جدی موجه است زیرا اگر مالك 
انتساب مسـئولیت کیفری صرف  تشخیص حسن و قبح امور 
باشد؛ پس برای صغیر ممیزی که حتی به سن بلوغ جسمی 
امور  قابلیت تشخیص حسن و قبح  انجا  که  از  نرسیده،  هم 
را دارد، می توان تصور مسـئولیت کیفري کرد. که این امر نیز 

خالف قانون و شریعت است.  

در  نوجوانان  و  کودکان  کیفری  مسئولیت  نظام   - دوم 
ایران

مسئولیت  برای  مناسب  سنی  تعیین  براي  قانونگذار  اقدام   
کیفری، تکاپویی است براي رسیدن به  پاسخ صحیح در این 
مورد که کودك در چه سنی طبیعـت عملـي کـه انجام داده 

کیفری  مسئولیت  تحقق  در  یکباره  و  دفعی  شیوه  مقابل  در 
اطفال که مرز بین حداقل سن مسـئولیت کیفـری و سن بلوغ 
کیفری را در آمیخته و هر دو را یکسان انگاشته است؛ نوع دیگر 
این  به  می شود.  کامل  تدریج  به  که  است  کیفري  مسئولیت 
ترتیـب کـه تـا یك سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئولیت 
مقابل جرم  در  کیفـري  واکـنش  هـیچ گونـه  و  است  کیفری 
ارتکابي وي نشان داده نمی شود. سپس وارد دوران مسئولیت 
کیفری تخفیف یافته می شود. به این معنا که در مقابل جرایم 
ارتکابی توسط وی، واکنش کیفری خفیـف تـری در مقایسه 
با بزرگساالن مرتکب جرم مشابه نشان داده می شود. با گذار 
از این مرحلـه نیـز فـرد وارد دوران مسئولیت کیفری کامل 
کیفـري  واکـنش  و  شـده  تلقـي  بزرگسـال  یعني  می شود، 

نسبت به وی نیز همانند یك بزرگسال خواهد بود. 
در نظام تدریجي، دو مفهوم حـداقل سـن مسـئولیت کیفـری 

است را به طور کامل درك می کند و در نتیجه، این قابلیت 
را دارد کـه عواقب و مسـئولیت ناشي از آن را بپذیرد. در این 
رابطه به طور کلـي دو نوع نظام مسئولیت کیفري براي اطفال 
در کشورهاي مختلف وجود دارد. در گونه نخسـت، مسئولیت 
کیفری اطفال، به یکباره کامل می شود. به این ترتیب که فرد 
محسوب  کودك  می کند،  مقرر  قانون  کـه  مشخصی  سن  تا 
بـه  و  اسـت  کیفـری  مسـئولیت  گونـه  هر  فاقد  و  مي شود 
بزرگسال محسوب شده و مسئولیت  از آن سن،  محض گذر 
کیفری کامـل پیـدا می کنـد. قانون مجازات اسالمي ۱۳۷۰ از 
چنین نظامي که به شیوه دفعی یا یکباره معروف است، تبعیت 
فاقد مسئولیت  بلوغ  به سن  تا رسیدن  اطفال  زیرا  بود  کرده 
پیدا  کامل  کیفری  مسئولیت  آن،  از  پس  و  بودند  کیفری 
می کردنـد و در این مورد تفاوتی بین مجازاتهای تعزیری و 

غیر آنها وجود نداشت.

تمایز می یابند. حداقل سن  ازیکدیگر  بلـوغ کیفـری  و سـن 
نظـام  نظـر  از  کـه  اسـت  سنی  حداقل  کیفری،  مسئولیت 
عدالت کیفری، فرد این قابلیت را پیدا می کند که در دادگاه 
بدان  وجه  هیچ  به  این  اما  گیرد.  قرار  محاکمه  مورد  کیفری 
بزهکاران  مانند  او  با  می توان  سن  همین  از  که  نیست  معنا 
بزرگسال برخورد کرد. در مقابل، سن بلوغ کیفري آن سنی 
اسـت کـه فـرد بـا گـذر از آن، مسـئولیت کیفری کامل پیدا 
می کند و به مثابه یك بزرگسـال، مجـازات می شـود . در ایران 
مخالفت های داخلی و نیز انتقادات مراجع بین المللي ناظر بـر 
رعایـت حقوق کودکان منجر به این شد تا تعیین سن بلوغ 
جنسي به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری به شیوه دفعی 
در قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۰ جای خود را به نظام 
تدریجي مسـئولیت کیفـری درقانون مجازات اسالمی  ۱۳۹۲ 
بدهد. در این قانون، تغییری در اماره قانونی سـن بلـوغ داده 
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نشـده و طبـق ماده ۱۴۷ سن بلوغ در دختران و پسران به 
ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمـام قمـري اسـت. امـا حداقل سه تغییر 
قابل توجه در این حوزه رخ داده است. نخست آنکه دو نظام 
متفـاوت بـرای تعزیرات و سایر مجازات ها در نظر گرفته شده 
است، دوم آنکه در حوزه جرایم تعزیری، بـر اساس نوع جرم 
ارتکابی و گروه سنی مرتکبان، واکنش هـای متفـاوتی در نظـر 
گرفتـه شـده است و سوم انکه اختیارات قضایی براي اسقاط 
مجازات هـای حـد و قصـاص در مورد مرتکبان زیر سن هجده 

سال پیش بینی شده است.

الف - جرائم تعزیری
در قانون مجازات اسالمي سال ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری اطفال 
در جرائم تعزیری، بدون آنکه تفـاوتی از حیـث جنسیت وجود 
داشته باشد، تابع نظام تدریجی شده و برای گروه های سنی 
شده  گرفته  نظر  در  متفاوتی  واکنش های  اطفـال،  مختلـف 
است. مطابق تبصره ۱ ماده ۸۸ قانون مجازات اسالمی تدابیر 
به  منحصر  تا ۱۲ سال،   ۹ گروه سنی  مورد  در  اعمـال  قابل 
موارد مذکور در بندهای »الـف« تـا »پ« ایـن ماده است که 
از حیث ماهوی، واکنش هایی که قانونگذار در مورد این گروه 
دارند.  تربیتی   – ترمیمي  است، جنبه  پیش بینی کرده  سنی 
واکنشهای  بر  عالوه  سال،   تا ۱۵   ۱۲ گروه سني  مورد  در 
ماده  »پ«   تـا   » »الـف  بندهای  در  اشـاره  مورد  اصالحی 
۸۸  قانون مجازات اسالمی ممکن است مطابق تبصره ۱ این 
ماده  تـدابیر تأدیبی - تنبیهی در بندهای »ت« و »ث«  نیز 
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 یك سال در مورد جرائم تعزیری درجه 

یك تا پنج است.
سال،   ۱۸ سن  به  رسیدن  تا  سال،   ۱۵ سن  از  گذر  از  پس 
تعزیری شوند، مشمول  مرتکب جـرم  پسرانی که  و  دختران 
ایـن  در   . هسـتند   ۱۳۹۲ اسالمی  مجازات  قانون   ۸۹ ماده 
به  این رده سني، بسته  مـاده مقـرر شده است که مجرمان 
نوع جرم، به یکی از مجازاتهای مذکور در آن ماده محکوم 
می شوند که شدیدترین آنها پنج سـال نگهـداری در کـانون 
اصـالح و تربیـت و خفیفترین آنها نیز پرداخت جزای نقدی 
است. این درحالی است که در قانون سابق مجازات اسالمی، 
مقررات خاصی برای این گروه سـني ۱۵ تـا ۱۸ سـال وجود 
نداشت و این افراد، مسئولیت کیفری کامل داشتند. اما قانون 
مجازات اسـالمی ۱۳۹۲ ضمانت اجراهای خاصی را برای این 
از  متفاوت  نظامی  تابع  را  آنها  و  کرده  پیش بینی  گروه سنی 

بزرگساالن )افراد باالی سن هجده سال( قرار داده است.
 بنابراین اگرچه قانونگـذار سـن مسـئولیت کیفري را صراحتاً 
مسـئولیت  تـدریجی  نظـام  پیش بینی  با  اما  نداده  افزایش 

تا  واکـنش های تربیتی و مراقبتی مذکور در بندهای »الف« 
»پ« ماده ۸۸ در مورد وی وجود دارد. 

ثانیا - قسمت صدر این تبصره صرفاً در مورد »پسران« اعمال 
می شود زیرا موضوع آن، نابالغی است که بین ۱۲ تا ۱۵ سال 
سن داشته باشد. از آنجـا کـه طبـق مـاده ۱۴۷ همـین قانون، 
بالغ محسوب  باشد،  از ۹ سال سن داشته  بیش  دختری که 
این  در  مذکور  ساله   ۱۵ تا   ۱۲ نابـالغ  از  منظـور  می شـود، 
ترتیـب  ایـن  بـه  اسـت.  )پسـر(  مذکر  نابالغ  صرفاً  تبصره، 
دارد. دختری که بیش  تفاوت وجود  و پسران  بـین دختران 
ارتکاب جرم  باشـد، در صورت  از ۹ سال تمام قمری داشته 
مستوجب حد یا قصاص، حسب مورد به حد یا قصاص محکوم 
قمری  تمام  به سن ۱۵ سال  که  زماني  تا  پسر  اما  می شـود 
و  تدابیر  از  یکی  بـه  قصاص،  یا  حد  جای  به  باشد،  نرسیده 
محکوم   ۸۸ ماده  در  مذکور  تنبیهی  و  مراقبتی  واکنشهای 
تغییـر   ۸۸ ماده   ۲ تبصره  می رسد  نظر  به  بنابراین  می شود. 
مرتکب جرایم  اطفال  به  نسبت  کیفری  واکنش  در  چنـدانی 
سابق  قانون  و  اسـت  نکرده  ایجاد  قصاص  یا  حد  مستوجب 
مجازات اسالمي نیز تقریباً همین واکنش ها را در مورد چنین 

اطفال بزهکـاری پیش بینی کرده بود. 

2- ارتکاب جرایم حدی و قصاصي کودکان و نوجوانان 
بالغ

بر خالف تبصره ۲ ماده ۸۸ که در مورد واکنش قضایی اطفال 
نابالغ تفاوت محسوسی با قانون مجازات سابق ندارد.  بزهکار 
اما ماده ۹۱ قانون مجازات اسالمي ۱۳۹۲ تحولی جـدی در 
نوجوانان مرتکب جرایم مستوجب  به  نسبت  واکنش کیفری 
حد یا قصاص ایجاد کرده اسـت. ماده ۹۱ مقرر میدارد: »در 
بالغ کمتر از هجده  افراد  جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه 
سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نکنند و 
یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب 
مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در 
این فصل محکوم می شوند. 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.« 
یا  حد  سقوط  عوامل  عنوان  به  را  وضعیت  سه  ماده،  دراین 
قصاص معرفی کرده و قاضی را مکلف کرده است که در این 
موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گـروه سنی 
دهم  درفصل  مذکور  تعزیری  مجازاتهای  از  یکی  بـه  وی، 
قانون مجازات اسالمی محکوم کند. این سه وضعیت عبارت اند 
ارتکابی توسط مرتکب. ب(  الف( عدم درك ماهیت جرم  از: 
عدم درك حرمت جرم ارتکابي توسط مرتکب. ج( شبهه در 
رشد یا کمال عقل مرتکب. به این ترتیب، دختر یا پسر زیر 
سن ۱۸ سال کـه مرتکـب جـرم مستوجب حد یا قصاص شود 

و  اصالحی  حمایت های  دامنـه  تعزیری،  جرائم  در  کیفـری 
تربیی خود را توسعه داده و این حمایت ها را تا حد شمول بـر 
افـراد کمتر از سن ۱۸ سال، که با هیچ قرائتي از منابع فقهی 
به  است.  نامیـد، گسترده ساخته  کـودك  را  آنهـا  نمی تـوان 
همین سبب مجازات اعدام در جرائم تعزیری از جمله جرائم 
مربوط به مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال 

درقانون مجازات اسـالمي ۱۳۹۲ اساسا منتفی است.

ب - جرایم حدي و قصاصی 
طبق قول مشهور فقهای امامیه، فردی که سن بلوغ را پشت 
سر گذاشته باشد، بـالغ و دارای مسئولیت کیفری کامل است 
و طبیعتاً در صورت ارتکـاب جـرم نیـز مجازات وی همچون 
افراد بزرگسال است. اما قانونگذار درقانون مجـازات اسـالمي 
قواعد  این  به  احتـرام  عـین  در  که  است  کرده  ۱۳۹۲ سعی 
شرعی، حتي االمکان با الزامات بین المللـی حقـوق کـودك در 
ایـن زمینـه نیـز همگام شود. قواعد اصلي نظام حقوقي حاکم 
بر ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص توسط اشخاص زیر 
سن ۱۸ سال، در تبصره ۲ ماده ۸۸ و ماده ۹۱ قانون مجـازات 

اسـالمي ۱۳۹۲ تبیـین شده است

1- ارتکاب جرایم حدی و قصاصی اطفال نابالغ
تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسالمي ۱۳۹۲ مقرر کرده 
است کـه اگـر فـردی »نابالغ« که در گروه سني ۱۲ تا ۱۵ 
یـا  حـد  مسـتوجب  جـرم  مرتکب  دارد،  قرار  قمری  سال 
یا  اقدامات مذکور در بندهای »ت«  از  قصاص شود، به یکي 
»ث« مـاده ۸۸ کـه بـه ترتیـب عبارت اند از »اخطار و تذکر یا 
اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جـرم« و »نگهـداری در کـانون 
اصالح و تربیت براي مدت ۲ تا ۵ سال« محکوم خواهد شـد. 
نابـالغ مرتکـب ایـن جرایم، کمتر از ۱۲ سال سن  چنانچـه 
داشته باشد، مطابق قسمت ذیـل ایـن تبصـره، بـه یکـي از 
اقدامات مذکور در بندهای »الف« تا »پ« ماده ۸۸ که ماهیت 

اصالحي، تأدیبی و مراقبتـی دارند محکوم خواهد شد. 
در مورد این تبصره باید توجه داشت که اوال - بر خالف تعزیرات 
که در مورد گروه سنی کمتر از ۹ سـال، امکـان اعمـال هیچ 
واکنشي در قانون پیش بینی نشـده اسـت، در مـورد جـرایم 
مسـتوجب حـد و قصـاص، حداقل از حیث نظری، این امکـان 
در  مـذکور  واکـنش هـای  از  یکـي  قاضی  کـه  دارد  وجـود 
بندهای »الف« تا »پ« ماده ۸۸ را در مورد آنها اعمال کند 
درواقع کودکي که به سن ۹ سـال نرسیده است، در صورت 
ارتکاب جرایم تعزیری، مطلقاً موضوع واکنش دستگاه عدالت 
کیفری قرار نمی گیرد و حتي تدابیر اصالحی و مراقبتی نیز 
ارتکاب  امـا در صورت  اسـت.  نشده  پیش بینی  مورد وی  در 
جرایم مستوجب حد یا قصـاص توسـط وی، امکـان اعمـال 

و یکی از حاالت فوق در مورد وی صادق باشـد، »بـا توجـه 
بـه سن وی« به »مجازات های پیش بینی شده درفصل دهم 
قانون مجازات اسالمی« محکوم می شود. اما چنانچه  به نظر 
قاضی، مرتکب جرم ماهیت و حرمت جرم ارتکابی را درك کند 
یا  شبهه در رشد یا کمال عقل مرتکب وجود نداشته باشد؛ 
در این صورت با وجود سایر شرایط به حد یا قصاص محکوم 
کیفـری،  بلـوغ  سن  که  است  این  بیانگر  این  و  شد.  خواهد 
یعنـی سنی کـه فـرد مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند، در 
حـدود و قصـاص کمتـر از تعزیـرات اسـت. زیـرا در تعزیرات، 
تا پایان سن ۱۸ مسئولیت کیفری فرد کامل نمی شود اما در 
حدود و قصاص، دختر بعد از سن ۹۹ سال و پسر بعد از ۱۵ 
می کند.  پیـدا  کامـل  کیفـری  مسـئولیت  قمری،  تمام  سال 
اسالمی  مجازات  قانون   ۹۱ ماده  در  چند  هر  اینکه  نتیجه 
و  حـد  مجازات های  اسقاط  برای  قضایی  اختیارات   ۱۳۹۲
یافته  توسعه  سال   ۱۸ سن  زیر  مرتکبان  مورد  در  قصـاص 
سال   ۱۸ زیر  افراد  برای  قصاص  مجازات  همچنان  اما  است، 
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 
رشد  احراز  در صورت  که  دارد  وجود  نیز  موجب حد  جرایم 
مجازاتهای  به  نوجوانان  محکومیت  به  منجر  می تواند  عقلی 

مانند اعدام، سنگسار، شالق و قطع عضو شود.

منابع :
الیحه  در  جنایي  سیاست  »گفتمان  علیرضا  جمشیدي،   -۱

قضایي قـانون تشـکیل دادگـاه اطفال و نوجوانان«
با  بلوغ  »رابطه  حسین   مهرپور،  و  مریم  آهق،  حسیني   .۲

مسئولیت کیفري«
۳. رهامي، محسن »رشد جزایي«

»مسـئولیت  سـیدعلي  کـاظمي،  و  سـام  سوادکوهيفـر،   .۴
کیفـري تـدریجي دختـران «، 

۵. فتحي، حجت اهللا  »مسئولیت کیفري اطفـال بـا رویکـردي 
بـه الیحـه قـانون مجـازات اسالمي«

۶. محمدي، قاسم  »رشد عقالني و حقوق جنـایي «
۷. مهرپور محمدآبادي، حسین »مطالعه برخي نوآوري هاي 

قانون گذار در الیحه مجـازات اسالمي در دست تصویب«
۸. مهرا، نسرین»قوانین و مقررات کیفري ایران در قبال اطفال 

و نوجوانان بزهکار: حـال و آینده«
۹- صبوريپور- مهدی و علوي صدر - فاطمه  »سن مسئولیت 
کیفري کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسالمي ۱۳۹۲«



یادداشت حقوقیدسامبر2016/ آذر 111395 10 دسامبر2016/ آذر 1395 یادداشت حقوقی

مجازات شده اند. در این میان، حکم شدیدترین مجازات ها، برای 
همجنس گرایان صادر و اجرا شده است.

در قانون مجازات اسالمی ایران، مجازات ها به چهار قسم تقسیم 
شده اند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.

مواد   )۲۹۳۱( ایران  التصویب  اخیر  اسالمی  مجازات  قانون  در 
یافته  اختصاص  همجنس گرایی  مجازات  به   ۱۴۲ الی   ۳۳۲
است. ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسالمی که در ارتباط با تعریف 
همجنس گرایی مردان که در فقه به »لواط« مصطلح است، مقرر 
می دارد: لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی 

ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
مجازات  بیان  مقام  در  مذکور  مجازات  قانون   ۴۳۲ ماده ی 
همجنس گرایی مردان )لواط( مقرر داشته است: حد لواط برای 
فاعل، در صورت عنف، اکراه و یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام 
برای  لواط  حد  است.  شالق  ضربه  صد  صورت،  این  غیر  در  و 

مفعول در هر صورت )وجود یا عدم احصان( اعدام است.
در  ریشه  فاعل،  به  نسبت  مفعول  مجازات  شدت  علت  شاید 
باشد. چرا که در  تفوق طلبانه داشته  یا  و  تفکرات مردساالرانه 
در  خاصه  جنسی،  رابطه ی  یك  مفعول   ، انسان ها  برخی  تفکر 
رابطه ی جنسی بین دو انسان مذکر، برای مفعول شناعت قائلند 

و برای برای فاعل افتخار!
اما فارغ از این رویکرد واپس گرایانه، در رابطه ی جنسی چه در 
میان انسان های مذکر و چه در میان انسان های مونث، نمی توان 
قائل به »فاعل«  و »مفعول« و »برنده« و »بازنده« شد. اگر یك 
و  فاعل  باشد،  تمنای دو طرفه  و  با عشق  توام  رابطه ی جنسی 
دو  هر  لذتی( هست   ( بردی  اگر  و  نداشته  موضوعیت  مفعولی 

طرف در آن سهیم هستند.
در تبصره ی ذیل همین ماده آمده است: در صورتی که فاعل غیر 

مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
مقررات این تبصره از »قاعده ی 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 هیچ گونه 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 
رأفت  بر مسلمان« مستحق عدم  کافر »مسلط  است،  »تسلط« 

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 می نامند.

نقی محمودی
زمره ی   از  همجنس گرایی  که  دهه هاست 
»بیماری ها« در علم پزشکی و در علم روانشناسی 
است.  شده  خارج  جنسی«  »انحرافات  رده ی  از 
کشورها،  اکثر  جزایی  قوانین  امر،  این  تبع  به 
همجنس گرایی را  جرم زدایی کرده و حتی اجازه ی 
ازدواج به زوج های همجنس گرا داده و ازدواج آن ها 
و  رسمی  همجنس،  غیر  زوجین  ازدواج  مثل  را 
دارای اثر حقوقی مشابه ازدواج های غیر همجنس ها 

شناخته اند. 
مذهبی  نوع  از  چه  ایدئولوژیك،  حکومت های 
مقوله ی  با  عمیقی  جدال  آن،  مذهبی  غیر  یا  و 
همجنس گرایی و همچنین همجنس گرایان داشته 
و دارند. در تعالیم مذهبی ادیان مختلف، تنها نوعی 
از رابطه ی 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. 
محمود  و  خاتمی  محمد  اساس،  همین  بر 
هر  به  منتسب  جمهوری  رئیس  دو  احمدی نژاد، 
در  اسالمی،  جمهوری  سیاسی  اصلی  جناح  دو 
عملی  را  همجنس گرایی   ، خود  سخنرانی های 
گناه و مستوجب مجازات سنگین دانسته اند. حتی 
محمود احمدی نژاد در یك کنفرانس مطبوعاتی در 
خارج از کشور و در مقام پاسخ به سئوال یکی از 
در  همجنس گرایان  وضعیت  مورد  در  خبرنگاران 
همجنس گرا  ایران  در  ما  که  داشت  اظهار  ایران، 
نداریم! در آلمان هیتلری نیز به تاسی از ایدئولوژی 
حاکم بر آن دوره و همچنین کلیساها، در قوانین 
کیفری، مجازات سنگینی برای همجنس گرایان در 
انجام  اصالحات  از  پس  اما  بود.  شده  گرفته  نظر 
شده در دهه ی هشتاد میالدی در قوانین کیفری و 
مدنی، در آلمان نیز مثل سایر کشورهای اروپایی، از 
همجنس گرایی در قوانین مجازات، جرم زدایی شد.
در سال  ایران  در  تغییر حاکمیت سیاسی  از  پس 
از  مجازات،  قانون  خاصه  قوانین،  کلیه ی   ،۷۵۳۱
شرع شیعه ی اثنی عشری اقتباس شد و برای تمام 
شرعی،  ازدواج  چهارچوب  از  خارج  جنسی  اعمال 
مجازات های بسیار سنگینی همچون اعدام، سنگسار 
و زندان و شالق در نظر گرفته شد. در طول سی 
و هفت سال حاکمیت جمهوری اسالمی، بسیاری 
از انسان ها به خاطر عمل و حتی انگیزه ی جنسی 

مقرر  خصوص  این  در  اسالمی،  مجازات  قانون   ۵۳۲ ماده ی 
می دارد: تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین 

ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره ی ذیل ماده ی ۵۳۲، دخول کمتر از ختنه گاه را در حکم 
تفخیذ عنوان کرده است. اما ماده ی ۶۳۲ قانون مذکور و در مقام 
بیان مجازات تفخیذ بیان می دارد: 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.
سبیل«  نفی  »قاعده ی  از  هم  باز  ماده،  همین  ذیل  تبصره ی 
تبعیت کرده و با نگرشی مردساالرانه و تفوق طلبانه ، فاعل غیر 
مسلمان را مستحق مجازات اعدام دانسته است. تبصره ی ماده 
ی ۶۳۲: »در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان 

باشد، حد فاعل اعدام است.«

همجنسگرائی زنان در قانون مجازات اسالمی
در قانون مجازات اسالمی ایران، همجنس گرایی زنان ، مساحقه 

نامیده می شود.
ماده ی ۸۳۲ قانون مجازات اسالمی در مقام تعریف همجنس گرایی 
زنان مقرر می دارد: »مساحقه عبارت است از این که انسان مونث ، 
اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.  اندام تناسلی خود را بر 
تعیین  را صد ضربه شالق  مساحقه  ماده ی ۹۳۲ حد  تبصره ی 

می کند.
برای  چند  هر  قانون،  همین   ۰۴۲ ماده ی  در  حال،  این  با 
غیرمسلمان اشد مجازات در نظر گرفته نشده است، ولی دوباره 
عامل »جبر و عنف« مورد غمض عین قانون گذار بوده است. ماده 
۰۴۲ می گوید: »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 ۲۹۳۱، نسخ مجازات 
اعدام برای ارتکاب سه بار تفخیذ مکرر در همجنس گرایی مردان 
و مجازات اعدام برای ارتکاب سه بار مساحقه، در همجنس گرایی 

زنان، قابل اعتنا و اشاره است.
یا هر مجازات دیگر در عموم جرائم و خاصه در  اعدام و  حکم 
جرائم جنسی همجنس گرایان و یا غیر همجنس ها، 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 
مجرمانه  می تواند  جنسی  عمل  یك  مذکور،   سه گانه ی  عوامل 

تلقی شود و اال فال!
و  سالم  اراده ی  با  مذکر (  چه  و  مونث  ) چه  بالغ  انسان  دو  اگر 
آزاد و خواهش و تمنای درونی ، عمل جنسی انجام دهند ، نباید 

قانون گذار و پلیس، حق مداخله و قضاوت داشته باشند.

مجازات اعدام برای همجنس گرایی در قانون مجازات اسالمی ایران
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این است که هیچ تحقیق جامع و علمی در جهت  اما واقعیت 
اثبات این ادعا که  قصاص از  بازدارندگی زیادی  برخوردار است 
، وجود ندارد. ارایه آمار خام از میزان وقوع جرم قتل  نیز نمی 
تواند این ادعا را اثبات کند، چرا که عناصر متفاوتی م   تواند در 
و  باشد،  داشته  نقش  جرم  یك  وقوع  میزان  کاهش  یا  افزایش 
در  اما حتی  دهند.  توضیح  را  دالیل  این  نمی  توانند  خام  اعداد 
جرم  میزان  کاهش  نمی  توانیم  هم  آمار  همین  به  اکتفا  فرض 
در  می  دهد  نشان  رسمی،  آمار  مثال  برای  کنیم،   مشاهده  را 
با  بازه زمانی سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹  تعداد پرونده  های مختومه 
موضوع قتل عمد از ۴۳۳۶ مورد در سال ۱۳۸۰ به ۱۴۳۴ مورد 
در سال ۱۳۸۹ رسیده است. اما در این میان در سال ۱۳۸۱ با 
افزایش تعداد پرونده  ها به ۵۹۰۹ مورد روبه  رو بوده  ایم و در سال  
۱۳۸۷نیز تعداد پرونده  های قتل عمد، با رشد ۱۶۳.۸ درصدی به 
بنابراین همان  گونه که واضح است،  ۹۲۰۲ مورد رسیده است.۴ 
نشان  را  کاهشی  به  رو  روند  هم  قتل  جرم  وقوع  میزان  حتی 
این  بازدارندگی قصاص  نتیجه  در  ادعا کرد  بتوان  که  نمی  دهد 

اتفاق افتاده است. 
حال که دالیل کافی برای اثبات بازدارندگی این مجازات وجود 
ندارد و از سوی دیگر تغییر جدی در قانون قصاص می  تواند قدم 
بزرگی در نزدیك شدن به دادرسی منصفانه و سیستم مجازات 
عادالنه باشد، باید ببینیم  آیا می  توان راهی برای تغییر این قانون 

پیدا کرد؟ 
اصل  چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران تاکید مي  کند 
که همه  قوانین  و مقررات  مدني، جزایي، مالی، اقتصادی، اداری، 
موازین   اساس   بر  باید  اینها  غیر  و  سیاسی   نظامی،  فرهنگی، 
از اصول و  قانونی است که مستقیما  نیز  باشد. قصاص  اسالمی  
قواعد فقه اسالم و به ویژه قرآن منتج شده است. در قرآن در 
خصوص  قصاص آمده است: »و برای شما در قصاص، حیات و 
زندگی است، ای صاحبان ِخرد! شاید شما تقوا پیشه کنید«۵.و  
هدف از قصاص را اصالح جامعه از طریق تادیب و ارعاب معرفی 
سیستم  در  قصاص  حذف  از  صحبت  شاید  درنتیجه،  می  کند. 
باشد،  غیرواقع  بینانه  اندکی  اسالم،  فقه  قواعد  بر  مبتنی  جزایی 
اما همین قواعد فقهی راهکاری ارایه کرده  اند که می  تواند کمك 

بسیار موثری در کم رنگ شدن قصاص باشد. 
قرآن در مسئله قصاص با آن  که آن   را حق مسلم افراد می  داند، 
و  اعالم می  دارد  آن  از  برتر  را  و بخشش  عفو  اما در عین حال 
و  عفو  ارزش  و  اهمیت  خصوص  در  فراوانی  دینی  توصیه  های 
به جای  فرهنگ »گذشت«  ترویج  بنابراین  است.  آمده  گذشت 
داشته  این مشکل  در حل  مهمی  بسیار  نقش  می  تواند  قصاص 
باشد .آمار منتشر شده نیز نشان می  دهد، در ایران، در ۳ ســال 
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 

۵. سوره بقره، آیه ۷۹

خاصی، جایز است، اما همین میثاق و سایر اسناد بین  المللی و 
منطقه  ای حقوق بشری، تمام کشورها را موظف می  سازند تا به 

سمت حذف کامل مجازات اعدام حرکت کنند. 
انتقام  بر رواج  قانون قصاص مبتني  بر نقض حق حیات،  عالوه 
شخصیت  و  جنایت  بر  حاکم  شرایط  به   بي  توجهي  شخصي، 
مبنای   بر  مختلفی  تبعی  ضهای  دیگر  از سوی  و  است   مرتکب 
جنسّیت، دین و اعتقاد مذهبی، رابطه پدر و فرزندی یا زناشویی 

می  تواند در آن تاثیرگذار باشد. 
معضل بعدی در خصوص قانون قصاص این است که صاحب حق 
قصاص، جامعه نیست بلکه اولیا دم است. طبق ماده ۳۵۱ قانون 
زوج  به  جز  است  مقتول  ورثه  همان  دم،  »ولی   ۱۳۹۲ مجازات 
یا زوجه او که حق قصاص ندارد«. اگرچه این دادگاه است که 
تصمیم می  گیرد آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر و  نمی  توان 
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 داغ  دیده که از نظر شرایط روحی در بحران از 
اقدام  از عزیزان  شان به سر می  برند و هر نوع  دست دادن یکی 
تالفی جویانه  ای را در آن شرایط، التیامی بر درد و رنج  شان می 

دانند. 

اولیای  دست  به  مجازات  اختیار  سپردن  همین  دیگر  سوی  از 
دم می  تواند مبنای تبعیض دیگری باشد و خانواده  های 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. 
به اجرای  بارها در گزارش  های خود  بارها و  فعاالن حقوق بشر 
گزارش  های،  در  کرده  اند،  اعتراض  کشورها  در  قصاص  مجازات 
علیه  صادره  قطعنامه  ها  نیز  و  ایران  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر 
وضعیت حقوق بشر در ایران، بارها به دولت ایران بابت وضعیت 
قوانین جزایی تذکر داده  اند. اما چرا همچنان در ایران و برخی 

کشورهای دیگر، قصاص یکی از اصلی  ترین مجازات  هاست؟
اصل  مبنای  بر  قصاص  مجازات  مدافعان  ادعای   مهم  ترین 
اجرای  رکن  آنها  اعتقاد  به  است.   مجازات  ها«  »بازدارندگی 
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 ویژه  ای وجود دارد.  
به عبارت ساده  تر ترس و هراس مردم از قصاص و مجازات سبب 
اگر کسی  کنند.  این جرم خودداری  ارتکاب  از  آنها  تا  می  شود 
ارتکاب قتل، جان خود را از دست خواهد  بداند که در صورت 
داد، احتمال اینکه مرتکب چنین جرمی شود بسیار کمتر خواهد 
بود و در نتیجه نظم عمومی جامعه به خوبی حفظ خواهد شد. 

ر  ها پارسا  نژاد -  وکیل دادگستری 

یا  »عقاب«  »مجازات«،  معنای  به  فارسی  لغت  در  قصاص 
حقوقی   زبان  در  اما  است.۱  آمده  داده  ای«  آنچه  »بازستادن 
»قصاص، کیفری است که به حکم قانون و به وسیله مجنی علیه 
یا اولیا او، علیه مجرم بکار می  رود و باید در حدودی که قانون 
معین می  کند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته 

است.«۲ 
قانون  گذار در سال ۱۳۶۱ و در قانون »حدود و قصاص و مقررات 
آن« که از اولین قوانین جزایی مصوب پس از انقالب بود، قصاص 
را اینگونه تعریف کرد: » قصاص، کیفری است که جانی به آن 

محکوم می  شود و باید با جنایت او برابر باشد.«۳
در قوانین بعدی، قانون  گذار دیگر به تعریف قصاص اشاره نکرد و 
تنها به بیان جرایمی که مستوجب قصاص هستند اکتفا کرد. در 
ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز آمده 
است: »مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود 
سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این  صورت مطابق 

مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می  گردد.« 
البته الزم به ذکر است قصاص فقط منحصر به قتل و در نتیجه 
قوانین  در  هم  عضو  قصاص  مجازات  بلکه  نیست،  اعدام  فقط 
برابری  باید  آنکه  دلیل  به  عمل  در  هرچند  دارد.  وجود  جزایی 
کامل میان میزان و نوع جراحت وارد شده و نحوه قصاص وجود 
داشته باشد، این نوع از مجازات به ندرت اعمال می  شود. با این 
حال، در این نوشتار هدف، پرداختن به موضوع قصاص در جرم 
قتل عمد است که مجازات منجر به سلب حیات مجرم می  شود. 
 ماده ۱۶ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲  مقرر می  دارد: 
» قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع 
و  بنیادین  ترین  حیات  حق  که  حالی  ست  در  این   ».  … است 
اساسی  ترین حق بشری است که پایه و اساس تمامی حقوق بشر 
عنوان  به  را  این حق  نیز  بشر  محسوب می  شود. کمیته حقوق 
یکی از عالی  ترین و واالترین حق بشری برشمرده است. و اگرچه 
در کشورهایی  و سیاسی،  مدنی  بین  المللی حقوق  میثاق  طبق 
که مجازات اعدام را لغو نکرده  اند، صدور حکم اعدام در شرایط 

۱. لغتنامه دهخدا
 https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-4 

۲. ترمینولوژی حقوقی، دکتر محمد جعف جعفری لنگرودی، ص ۵۴۵ 
۳. قانون 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
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گذشــته بخشــش  ها به طــور چشــم  گیری افزایــش یافتــه 
را  بخشــش  دم  اولیــای  بیشــتر  ســال ۲۰۱۵  در  و  اســت 
انتخـاب کرده  انـد و تعداد بخشش  ها  بجــای مجــازات اعـدام 

۲۶ درصد بیشتر از اجرای قصاص بوده است.۶ 
با این وجود یك 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 می  شود، 
با قصاص مجازات می  شود. 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.
پرونده  های قتل،  انقالب- در  از  قانون مجازات عمومی-قبل  در 
جنبه عمومی جرم پررنگ  تر بود اما پس از انقالب و  به موجب 
قانون حدود و قصاص که تا سال ۱۳۷۰ اجرا می  شد، هرگاه اولیا 
دم مقتول گذشت می  کردند، متهم آزاد می  شد زیرا هیچ کیفری 
جز قصاص برای آن در نظر گرفته نشده بود. درواقع قتل عمد 
اولیاءدم  گذشت  با  که  می  شد  شناخته  خصوصی  بزه  یك  تنها 

مقتول، قاتل بالفاصله آزاد و پرونده مختومه اعالم می  شود.
اما مشخص است که قتل جرمی است که سلب آسایش عمومی، 
جریحه  دار 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 ۶۱۲ قانون مجازات 
مصوب ۱۳۷۰ که 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 صیانت و امنیت 
جامعه یابیم 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 این جرم در صورتي قابل 
رسیدگي است که اولیاي دم مقتول نسبت به حق قصاص اعالم 

گذشت کنند.
کنند،  صرف  نظر  قصاص  از  بخواهند  دم  اولیای  اگر  بنابراین 
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 می  رسد، و خانواده قربانی نمی  توانند از 
اجرای عدالت در خصوص قاتل، مطمین باشند. از سوی دیگر، 
است،  تعزیری  مجازات  های  جمله  از  که  آنجا  از  مجازات  این 
می  تواند 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 می  شود و عمدتا مبتنی بر شخصیت، ویژگی یا 
شرایط مرتکب جرم است. بنابراین خانواده قربانی، همواره با این 
نگرانی روبه  رو هستند که مبادا، مجرم با مجازاتی عادالنه روبه  رو 
مجازات  را  او  که  آنهاست  این وظیفه خود  نتیجه  در  و  نباشد، 

کنند. 
در نظر گرفتن مجازاتی متناسب با جرمی که آن را به عنوان یکی 
از سنگین  ترین و آسیب  زننده  ترین جرایم به جامعه می  شناسیم، 
می  تواند انگیزه خانواده  های قربانیان، برای گذشت از قصاص را 

افزایش دهد. 
همین  در   ۱۳۹۲ سال  مصوب  مجازات  قانون  می  رسد  نظر  به 
با  مثال  برای  کند.  ایجاد  تغییراتی  تا  است  کرده  تالش  راستا 
موارد  قتل،  بودن«  »عمدی  تعیین  معیارهای  در  تغییراتی 
در  شوند.  خارج  قصاص  مجازات  شمول  از  می  توانند  بیشتری 
این  در  که  است  شده  پیش  بیني  حالتي   ۲۹۰ ماده  »پ«  بند 
حالت فاعل باید آگاه و متوجه به وضع نامتعارف قرباني یا وضع 
ماده   ۲ تبصره  در  همچنین  باشد.  وی  زمانی  یا  مکانی  خاص 
به  نسبت  نوعا  کار  اینکه  به  مرتکب  توجه  و  آگاهی  باید   ۲۹۰
شود. ثابت  می  شود،  آن  نظیر  یا  جنایت  موجب   مجنون  علیه 
شخص  که  کند  ثابت  باید  دادستان  تغییرات،   این  نتیجه  در 
می  داند که فرد بیمار است یا حساسیت جسمی و روحی دارد 
و عمدا این کار را کرده است و توجه داشته است که این عمل 
موجب مرگ او خواهد شد.  بنابراین، این تغییرات سبب می  شود  
مجازات  قانون  در  که  عمدی  قتل  های  موارد  از  بسیاری  در 
قتل  به  تبدیل  می  شد،  جرم  فاعل  قصاص  موجب   ۱۳۷۰ سال 

شبه  عمدی شود و به جاي آن دیه تعلق بگیرد.
همچنین، بر اساس ماده ۴۷ همین قانون، تعزیر بدل از قصاص 
قابل   )۶۱۲ ماده  در  مقرر  سال  ده  تا  سه  حبس  همان  )یعنی 

تعویق یا تعلیق نیست. 
عالوه بر این، خوشبختانه در قانون مجازات فعلی، مجازات  های 
تکمیلی برای محکومان به شکل کامل  تری در نظر گرفته شده 
است و به دادگاه اختیار داده شده است تا عالوه بر مجازات مقرر 
مجازات  ها  این  کند.  اعمال  نیز  را  دیگری  مجازات  های  قانونی، 
فهرست گسترده  ای است که از اقامت اجباری در محلی معین 
تا الزام به تحصیل یا  اشتغال را در بر می  گیرد. )ماده ۲۳ قانون 

مجازات مصوب ۱۳۹۲(
قانون   ۲۵ ماده  اساس  بر  تا  دارد  اختیار  دادگاه  همچنین 
محکوم  که  را  مجرمی  تبعی،  مجازات  عنوان  به  مجازات، 
است،  نشده  اجرا  او  مورد  در  مجازات  اما  بوده،  قصاص  به 
کند.  محروم  اجتماعی  حقوق  از  سال  هفت  مدت   به 
تعیین  به سمت  است، حرکت  بنابراین همان  گونه که مشخص 
می  تواند  قطعا  جرم  این  با  مناسب  جایگزین  تعزیری  مجازات 
انگیزه الزم برای گذشت از قصاص قاتل را برای اولیای دم فراهم 
از میزان  ترویج شود،  بیشتر  سازد. و هرچه فرهنگ »گذشت« 

اجرای احکام قصاص کاسته خواهد شد.

دنا دادبه، حقوقدان
مجازات  شرایطی  در  ایران  اسالمی  مجازات  جدید  قانون 
را کماکان در مواد خود گنجانده است که بسیاری  سنگسار 
از کشورها مجازات اعدام را ضد حقوق انسانی دانسته و آن را 
اما در  ایران  قانونگذار  قوانین کیفری خود حذف کرده   اند.  از 
حالی که همه انتظار داشتند با فشارهای سازمان ملل و افکار 
بین   المللی، مجازات سنگسار را از قوانین ایران حذف کند در 
زنای  به  متهم  فرد  سنگسار  به  را   ۲۲۵ ماده  ناباوری  کمال 
محصنه اختصاص داده است. در این یادداشت قبل از این که 
به تحلیل و نقد این ماده بپردازیم، نگاهی به معایب ماهوی 
سنگسار می   اندازیم. معایبی که ماهیت مجازات سنگسار را زیر 
و غیرانسانی معرفی  بشر  را ضد حقوق  آن  و  سئوال می   برند 

می   کنند.  

زنانه بودن سنگسار 
واقعیت این است که ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران 
عملی  و  حقوقی  تبعیض    های  انواع  وجودآورنده  به  خود  که 
است، باعث می    شود برخی زنان به دلیل هم   وزن نبودن کفه 
به  کنند.  خیانت  خود  شوهران  به  زناشویی     زندگی  ترازوی 
عبارت دیگر مردساالری قانونی، عرف و سنت باعث می   شود 
و  طالق  حق  نداشتن  اجباری،  ازدواج  بی   گریز  راه  در  زنان 
فقدان قدرت اقتصادی، رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب 
ازدواج را تجربه کنند، رفتارهایی که قانون،  قانونی و شرعی 
مهر »زنای محصنه« به آن زده و سنگسار را ضمانت اجرای 

چنین جرمی قرار داده است.
که  درمی   یابیم  سنگسارشدگان  اسامی  آمار  به  نگاهی  با   
بیشترین تعداد قربانیان سنگسار، زنان بوده   اند. این در حالی 
است که هیچ کدام از قوانین ایران تفاوتی میان زن و مرد در 
اعمال مجازت سنگسار قائل نشده   اند. به عبارت دیگر در حالی 
که قربانی سنگسار شدن، زن و مرد نمی   شناسد، ما شاهد این 

هستیم که بیش از ۸۰ درصد قربانیان، زنان هستند. 
ایران مردان  دلیل این رویداد این است که بر اساس قوانین 
داشته  موقت  همسر  بی   نهایت  و  دائم  همسر  چهار  می   توانند 
باشند و این در حالی است که زنان حتی در صورت درخواست 
برای  را  امکان  این  موضوع  همین  ندارند.  طالق  طالق، حق 
متعدد  جنسی  شرکای  با  که  است  آورده  وجود  به  مردان 
باشند  داشته  ارتباط  دارند  دائمی  که همسر  زمانی  در  حتی 
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
دو  به  اسالمی  مجازات  قانون  اساس  بر  محصنه  زنای  اثبات 

سنگسار، 
زیر 

سنگ سنگین 
قانون
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طریق شهادت و اقرار صورت می   گیرد. 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 
اسالمی  قانون مجازات  ماده ۱۰۵  اساس  بر  اسالمی  مجازات 
قدیم، حکم به سنگسار تعداد زیادی از مجرمین بر اساس علم 
قاضی داده   اند. این ماده مقرر می   کرد:» حاکم شرع می تواند  
استناد  علم خودش  به  الناس  در حق  و هم  اهللا  در حق  هم 
کند.« قانوگذار در قانون جدید مجازات اسالمی، موضوع علم 
قاضی را کماکان مطرح کرده است . علمی که باعث می   شود 
حقوق  و  بین   المللی  اصلی  که  را  مجازات  بودن  قانونی  اصل 

این که جرم مشهود باشد و یا شاکی خصوصی داشته باشد. 
بنابراین طبق این تبصره، چنین حقی غیر از شاکی خصوصی، 
دادگستری  قاضی  برای  حتی  نه  و  قضایی  ضابطین  برای  نه 

وجود ندارد.
تبصره دیگری که گستره علم قاضی را محدود می   کند، تبصره 
ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه   های عمومی و انقالب، اصالحیه 
سال ۱۳۸۱، معروف به »احیای دادسراها« است. این تبصره به 
صراحت می   گوید پنج جرم از جمله زنا، تحقیق   بردار نیستند. 
بدین معنی که حتی دادسرا هم حق تحقیق در این جرایم را 

ندارد.
بر مبنای علم  تعداد زیادی سنگسار  اما شاهد  این وجود  با   
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. 

سنگسار در قانون جدید مجازات اسالمی
قانون  از  سنگسار  مجازات  بعضی  تصور  خالف  بر  گفت  باید 
هرچند  است.  نشده  حذف   ۱۳۹۲ سال  اسالمی  مجازات 
حذف  را  سنگسار  اسالمی،  مجازات  جدید  قانون  پیش   نویس 
کرده بود اما این موضوع با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد 
و نتیجه این شد که این مجازات کماکان جزیی از مجازات   های 
موضوعه کشور ایران است. قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون جدید 
به صراحت می   گوید:»حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه 
رجم است.« این در حالی است که در ادامه این ماده تغییراتی 
امکان  عدم  صورت  در  که  است  این  آن  و  هستیم  شاهد  را 
قطعی  حکم  صادرکننده  دادگاه  پیشنهاد  با  سنگسار  اجرای 
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 درمی   یابیم که مجازات مرد و زن محصن 
مجازات  قدیم  قانون  در  موجود  سنگسار  همان  محصنه  و 
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 بین   المللی 

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 ۱۰۰ ضربه شالق حد 

بشری است زیر سئوال ببرد.
علم  می   کند:»  عنوان  چنین  اسالمی  مجازات  جدید  قانون 
قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بّین در امری است 
علم  مواردی که مستند حکم،  در  او مطرح می   شود.  نزد  که 
بّین مستند  امارات  و  قرائن  است  قاضی موظف  است،  قاضی 

علم خود را به  طور صریح در حکم قید کند.«

تناقض قوانین
از سوی دیگر اما تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری 
ممنوع  عفت  منافی  جرایم  در  تحقیق  که  است  کرده  مقرر 
است. یعنی اصوال تحقیق در این نوع جرایم جایی ندارد مگر 

مجموع  یعنی  بینه  با  زنا  که  صورتی  در  اما  می   شود  تبدیل 
شهات   های الزم برای اثبات جرم زنا، ثابت شده باشد، مجازات 
سنگسار به اعدام تبدیل می   شود. به این ترتیب قانونگذار در 
زنای  در   سنگسار  مجازات  اجرای  بر  را  اصل  جدید،  قانون 
حکم  صادرکننده  قاضی  و  است  گذاشته  محصنه  و  محصن 
قوه  رئیس  موافقت  با  می   تواند  مبهم  شرایطی  تحت  قطعی، 

قضاییه در شکل این مجازات تغییراتی به وجود آورد. 
مریم  جمله  از  زندانیان  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
بابایی، ساریه  ایران اسکندری، کبری  باقرزاده، خیریه واالنیا، 
نقی  و  خمامی  نوید  علی  محمد  محمدی،  رحیم  عبادی، 
احمدی که آمار آن   ها خصوصا در شهرستان   ها نامعلوم است، 
مشخص  هنوز  و  هستند  سنگسار  مجازات  اجرای  انتظار  در 
تبدیل  شالق  یا  و  اعدام  به  آن   ها  سنگسار  مجازات  نیست 

می   شود یا خیر.

نقض آشکار قانون اساسی و حقوق بشر
 ماده ۲۲۰قانون جدید مجازات اسالمی، مجازات حدودی را 
که در قانون ذکر نشده به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده 
است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی موارد سکوت قانون را به منابع 
معتبر اسالمی و فتاوای معتبر ارجاع داده و راه را برای استناد 
با توجه به این  باز کرده است.  به کتب فقهی و فتاوای فقها 
که مجازات زنای محصنه در منابع فقهی مورد تأیید جمهوری 
ترفندی  جدید  قانون  گفت  می   توان  است  سنگسار  اسالمی، 
بیش نیست و هدف آن کاستن فشار افکار بین   المللی 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.

قانون  آشکار  نقض  باید  را  جدید  قانون   ۲۲۰ ماده  بنابراین 
اساسی، زیر پا گذاشتن »اصل قانونی بودن جرم و مجازات« 
بند  و نقض حقوق بشر محسوب کرد. همانطور که می   دانیم 
دو ماده ۱۱ اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز مقرر کرده است 
که عمل ارتکابی از سوی متهم باید قبال در جرم   انگاری شده 
این  باشد.  نظر گرفته شده  در  آن  برای  و مجازات مشخصی 
در حالی است که تا پیش از تصویب این قانون اکثریت قریب 
به اتفاق حقوق   دانان، اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مختص امور 
امور  در  را  فقهی  کتب  به  ارجاع  امکان  و  می   دانستند  مدنی 
جدید  مجازات  قانون  تصویب  می   کردند.  رد  قاطعانه  کیفری 
اما به طور صریح حاکمیت فقه را بر تمام امور کیفری اعالم 
با ارجاع به شماره  با پرده پوشی و تنها  کرده است. این کار 
میزان  از  تا  گرفته  صورت   )۱۶۷ )اصل  اساسی  قانون  اصل 
حساسیت   ها کاسته شود. به عالوه گرچه یك مرحله به مراحل 
موافقت  نیازمند  و  شده  افزوده  سنگسار  حکم  اجرای  عدم 
به  هرگز  تغییر  این  گفت  باید  ولی  است،  دادگستری  رییس 

معنای لغو سنگسار نیست. 
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قانون  به  از فقه اسالمی  محاربه و بغی، مفاهیمی هستند که 
مجازات اسالمی ایران، راه یافته اند. کلمه ی محاربه از ریشه ی 
»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 
به  دست  دیگران،  مال  و  جان  سلب  قصد  به  و  ترساندن   یا 

اسلحه برده باشد. 
هر چند در قرآن، به محاربه با خدا و رسولش، محمد، تأکید 
شده است، ولی عمًال فردی نمی تواند با خدا سر ستیز و جنگ 
داشته باشد؛ شاید تنها در صدر اسالم، چنین امری در مورد 

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 حقوق دانان،  اقدام 
محارب، جرمی علیه تمامیت جسمانی و اموال شهروندان ولی 

اقدام باغی، ارتکاب جرم علیه حاکمیت است. 
ماده ی  در    )۱۳۹۲ )سال  التصویب  اخیر  مجازات  قانون  در 
است  عبارت  محاربه  است:  تعریف شده  محاربه  چنین   ۲۷۹
از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب 
آن هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. مجازات 
محارب به چهار مجازات مصرح در فقه اسالمی )اعدام، صلب، 

اعتقاد فقهای اسالمی،  به  بنابراین  بود.  »رسول خدا« ممکن 
مراد از محارب و محاربین کسانی هستند که در زمان حیات 
پیامبر اسالم ، با وی عناد و دشمنی داشتند و به همین سبب 
حاکمان  تفکر  در  این،  موازات  به  می شدند.  محسوب  کافر 
به  اقدام  پهلوی  از سقوط حکومت  بعد  ایران که  در  اسالمی 
کسانی  محاربین  است،  کرده  اسالمی  مجازات  قانون  تدوین 
هستند که در مقام مخالفت و عناد با جمهوری اسالمی ایران 
حاکمان  که  چرا  می برند.  اسلحه  به  دست  آن  علیه  و  بوده 
انحصاری خدا در عصر  نماینده ی  را  جمهوری اسالمی، خود 

غیبت مهدی بر روی زمین می پندارند.
قوانین  و   ۱۳۷۰ سال  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  در 

قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد( عیناً در قانون مجازات 
اسالمی ایران وارد شده است.

در قانون جدید مجازات اسالمي منطبق بر فقه اسالمي این دو 
عنوان از هم تفکیك شده و  تعریف و شرایط و مجازات آنها 
انقالب  دادگاه های  قضات  وصف،  این  با  است.  مشخص شده 
ماه  و خاصه در شهریور  ایران، در دهه ی شصت  در  اسالمی 
سال شصت و هفت، متمایل به صدور حکم اعدام در خصوص 
اعضا و هواداران احزاب و سازمان های سیاسی مخالف جمهوری 

اسالمی بودند. 
سیاسی  سازمان های  و  احزاب  برخی  که  این  علی رغم  حتی 
در  یا  و  نداشتند  مسلحانه  مشی  اسالمی  جمهوری  مخالف 
مواردی که اعضا و هواداران سازمانها و احزاب سیاسی معتقد 
اتهام  به  بودند،  نکرده  مسلحانه ای  اقدام  مسلحانه،  مشی  به 

محاربه به اعدام محکوم شدند.
 ، ایران  اسالمی  مجازات  قانون  دو  و  نود  سال  قانون گذار 
همچنین بغی و افساد فی االرض  را از هم  تفکیك و برای هر 

یك تعریف و مجازات خاصی در نظر گرفته است.
اساس  برابر  در  که  گروهی  مذکور:  قانون  ماده ی ۲۸۷  طبق 
محسوب  باغی  کند،  مسلحانه  قیام  ایران،  اسالمی  جمهوری 
می شود و در صورت استفاده از سالح ، اعضای آن به مجازات 

اعدام محکوم می گردند.
با مداقه در متن ماده ی ۲۷۹ )مجازات محاربه( و ماده ی ۲۸۷، 
 ۹۲ سال  اسالمی  مجازات  قانون  قانون گذار  که  درمی یابیم 
مجازات سنگینی برای »بغی« نسبت به محاریه در نظر گرفته 
است؛ چرا که طبق ماده ی ۲۸۲ قانون مذکور، مجازات چهار 
گانه ی فوق االشاره، در نظر گرفته شده و وفق ماده ی ۲۸۳، 
انتخاب یکی از مجازات های چهارگانه را به اختیار و انتخاب 
مجازات  به  می تواند  بسا  که  است  داده  قرار  محکمه  قاضی 
خفیفی مثل چند سال تبعید حکم کند ولی در »بغی« چنین 
و  اثبات  صورت  در  و  شده  سلب  محکمه  قاضی  از  اختیاری 
حق  و  بوده  اعدام  حکم  صدور  به  مکلف  قاضی  بغی،  احراز 

تعیین مجازات جایگزین دیگری را ندارد.
 ۲۷۹ ماده ی  اخیر  قسمت  طبق  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
سوی  به  شخصی  انگیزه ی  با  شخصی  گاه  هر  مرقوم،  قانون 
جنبه ی  او  عمل  و  بکشد  سالح  خاص  شخص  چند  یا  یك 
سالح  مردم  روی  به  که  کسی  نیز  و  باشد  نداشته  عمومی 
ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب  اثر  بکشد ولی در 
محسوب نمی شود. همچنین طبق ماده ی ۲۸۸ قانون مذکور، 
هر گاه اعضای گروه باغی ، قبل از درگیری و استفاده از سالح 
داشته  وجود  آن  مرکزیت  و  سازمان  چنانچه  شوند،  دستگیر 
باشد، به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و 
مرکزیت آن از بین رفته باشد، به حبس تعزیری درجه پنج 

محکوم می شوند .
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