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تأملّي در عدول وليّدم از حقّ قصاص پس از شروع عملیّات
اجرای حکم؛ نقد و بررسي آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعي
مجتبی جعفری* مصطفی جباری**
)قاریخ دریانت 69/4/89 :قاریخ پذیرش(67/3/81 :

چکيده؛
پران قنل عم باب را قصوّر ک ی که با درخواست الیّدحق حکم قصاص صادر ا اجراء ش ه است؛ ان کی پس
ار اجراء ا پیش ار آنکه مجرح «ارهاق نفس» شودق الیّدح اعالح گذشت میک ا در ننیجه براب پایین آاردن
مـکوحٌعلیه ار دار مجارات اق اح میشود .این احنمال قویاً اجود دارد که مجرح آسیری ج ّب دی ه باش ا در باقی
داران حیات خود نیز منـمّل این آسیب باش  .الرنه قردی ب نیست که دام ة این آسیبق دیگران ا حنّی جامعه را
هم نرا میگیرد .ب ینسانق نخسنین پرسش این است که آیا اصوالً الیّدح میقوان در این مرحله اعالح گذشت
ک ؟ براب احنرار ار قرعات ناخوشای گذشت در این مرحلهق آیا بهنر نیست الیّدح ملزح شود قا پیش ار آغار
مرحلة اجرایی قصاص قصمیم قیعی خود را بگیرد؟ در این نوشنار سعی ش ه است قأملّی انن ادب در این موضوع
شود قا بنوان راهکارب براب اصالح اضعیّت موجود پیش هاد داد .ننیجة این پژاهش نشان میده که قانونگذار بای
در پی اضع قواع ب باش که بر اساس آنها االیاب دح در اعالح نظر قیعی خود قاحاالخنیار نراش ا در م ابل ملزح
ب ین باش که قا پیش ار آغار عملیّات اجرایی حکمق نظر قیعی خود را ب ان امکان ع ال ار آن بیان ک .

واژگان کلیدی :حقّ قصاص نفس ،حقّ گذشت ،ولیّدم ،گذشت موجب ضرر.

* اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه سم انق سم انق ایران (نویس ه مسئول)dr.mdjafari@gmail.com :
** دانشیار ن ه ا ح وق اسالمیق دانشگاه سم انق سم انق ایران.
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مقدّمه
ار مستتلّمات ن ه استتالح ا نیز ار ب یهیّات قانون مجارات استتالمی این استتت که مج یٌعلیه حقّ
قصتاص ا در صتورت قمایل حقّ گذشتت ار قصاص را دارد .هم ینق ب یهی است که در قنل
عم حقّ قصتاص به الیّدح میرس ا اا میقوان قاقل را قصاص ک یا ار اا گذشت ک یا به
شترط اخذ مرلغ دیه یا کمنر یا بیشتنر ار آن مصتالـه ک  8.مع اب این سخن آن است که الیّدح
صتتتاحب «حق» استتتت ا همانیور که میدانیم حق به همان ان اره که استتتنیفاءکردنی استتتتق
چشمپوشیکردنی است .امّا پرسش این است که اگر الیّدح بخواه ار این حقّ خود چشمپوشی
ک ق قا چه رمانی میقوان اق اح ک ؟ به نظر میرستت پاستتخ ب ین پرستتش ا یاننن « ن یة پایان
اعالح استتنیفاء یا صتترفنظر کردن ار حق» ان کی دشتتوار باشتت  .ح ی ت این استتت که به نظر
میرست ار م یعی به بع دیگر الیّدح «اخنیار اسنیفاب حقّ» خود را ن اردق ب ین مع ا که ن ط قا
پیش ار آن میقوانست قصمیم بگیرد که حقّ خود را اسنیفاء یا ار آن صرفنظر ک ا ار این را
پس ار آن دیگر نمیقوان اِعمال حق ک  .اگر بنوان آن م یع رمانی را پی ا کردق آنگاه میقوان
گفت که هرگاه الیّدح ار آن مرر پا نراقر نه ا مثالً با گذشت بیه گاح خودق آسیری ناپذیرنن ی
به مـکوحٌ علیه اارد ک ق مسئول آسیب ااردش ه خواه بود.
مص ت اق بارر ا عی ی چ ین آستتیری ه گامی استتت که الیّدح حین اجراب حکم قصتتاص ا
لـظتاقی پس ار آنکه قاقل به دار مجارات آایخنه شتتت اعالح گذشتتتت میک  .رریعناً در این
شتترایط همة مستتئوالن اجراب حکم قالش خواه کرد قا مـکوحٌعلیه را ار مرگ حنمی نجات
ده  3.این در حالی استتت که پس ار خالصتتی مـکوحٌعلیه ار مجارات ممکن استتت اب دچار

 .8ماد  247قانون مجارات اسالمی.
 .3موارد ا نمونههاب ریادب ار این نـو گذشتتت در م ارق مخنل

ایران دی ه ش ت ه استتت .براب نمونهق میقوان به ماجراب

گذشت جوان مـکوح به قصاص در نوشهر اشاره کرد که در آن پس ار شراع عملیّات اجرایی حکم ناگهان االیاب دح اعالح
گذشت کردن ق امّا نرد مـکوح که خانم  37سالهاب بو د قا چ ساعت پس ار آن هم ان در شوک به سر میبرد ا احساس

تأملّی در عدول ولیّدم از حقّ قصاص پس از شروع عملیّات اجرای حکم؛ ...

827

آستیری شت ه باشت (مثالً آستیب ج ّب در قارهاب صوقی) ا آ ار آن قا پایان عمر مان گار شود.
ب یهی استتت بر این آستتیب هاب جستتمانی بای آستتیب ا رنج عمیق راحی را نیز انزادق چ انکه
چهبسا براب قاقل بهنر همان بود که قصاص شود ا چ ین آسیبهایی را قجربه نک .
ب ابراین الرح استتت این پرستتش را به میان آارد که آیا الیّدح میقوان حقّ خود راق اعم ار
میالرة قصاص یا گذشت ار آنق در هر رمانی که خواست اسنیفاء ک ؟ اگر اسنیفاب حقّ الیّدح
مـ اد به رمان باش ق آیا میقوان اا را ضامن خساراقی که بر ا ر قصمیم اا در خصوص گذشت
نابه گاح ار قصتاص بر قاقل اارد شت ه استت دانست؟ آیا میقوان گفت الیّدح با «احسان» قص
نجات قاقل را ار مرگ داشتنه است ا ضامن نیست؟ آیا میقوان قاضی مجرب حکم را نیز م صّر
دانستتت ا بر این باار بود که اگر اب در اجراب چ ین قصتتمیمی همکارب نمیکرد ا گذشتتت
الیّدح را ناموجّه ا نراقر ار حقّ قانونی اا میدانستتتق قاقل به ستترنوشتتت مـنوح خود میرنت ا
باقی عمر خود را منـمّل آستتیبهایی ج ّب نمیشتت ؟ پاستتخ به همة این پرستتشها در شتترایط
ک ونی م فی استتت ا ه ف این نوشتتنار آن استتت که رمی هابق گرچه ناچیزق نراهم آی قا بنوان
ب ین پرسشها پاسخهایی پذیرنن ی داد.
با نگاهی به مفهوح حقق حقّ قصاصق رمان قـ ّق این حقق نـو اسنیفاب آن ا رمان پایان آن
شتتای بنوان راهی براب پاستتخ ب ان پرستتشها یانت .الرنه ممکن استتت چ ین راهکارب با اجود
میاب ت ظاهرب با م والت پیشگفنهق با اخالق ا عوار

جامعة منشرّعان چ ان سارگار نراش .

امتّا بای گفت اجراب شتتتمارب دیگر ار ح اد شتتترعی نیز ممکن استتتت عوار

شتتتمارب ار

شتهران ان را خ شتهدار ک ا آنان را بیاراردق حال آنکه به راسنی نمیقوان اِعمال ح ّی را ق ها
ب ین دلیل نادی ه گرنت .ار این راق در این نوشتنار در درجة نخستت بای دی دالیل کسانی که
اخنیار الیّدح را قا پیش ار ارهاق نفس مـکوح به قصتاص گستنرده میدان چیست؟ ب ین سانق
یو قستمت ار نوشتنار به بررسی آن دالیل ا پاسخ به آنها اخنصاص دارد .در قسمنی دیگر ادلّة
متی کتترد کتته ار دنتتیتتا رنتنتته استتتتتق حتتال آنتتکتته بتتی هتتوش شتتتت ه بتود .در ایتتن بتتاره ب ت یتتن قتتارنتمتتا ب ت تتگتتری ت :
(.)http://www.mehrnews.com/news/2293401
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مثرنهاب در خصوص لزاح قـ ی اخنیار الیّدح در اِعمال حقّ خویش میرح میشود .در نهایتق
آ ار احنمالی قخیّی ار این الزاح ار ستوب الیّدح یا مأموران اجراب حکم مسن ر در مـل بررسی
میشون ؟

 .2ادلّة موافقان توسيع اختيار ولیّدم
ار بررسی آراء مرسوح در باب حقّ الیّدح در خصوص قصاص ار جانی ب ین ننیجه میرسیم که
برخی ار صتاحبنظران براب ا رات این امر که الیّدح اخنیار گسنردهاب در این رمی ه دارد ا این
اخنیار قا لـظة ارهاق نفس مـکوح به قصتاص ق ااح داردق در مجموع به چ دلیل به شتترح ریر
منوستّل ش هان  :نخست آنکه «قصاص» حقّ الیّدح است ا ب یهی است قا هر رمانی که بخواه
میقوان این «حق» را اِعمال ک یا ار آن م صترف شتود .داّح آنکه آیة شریفة قرآن ار اصیالح
«ستلیان» براب الیّ دح استنفاده کرده استت؛ ب یهی استت یکی ار ااصتاف سلیانْ داشنن اخنیار
اظهار نظر استق چ انکه الیّدح میقوان این اخنیار را قا لـظة آخر داشنه باش .

 .2-2استدالل «حق» بودن قصاص
بر اساس نخسنین اسن الل گفنهان که قصاص «حق» است ا اقنضاب آن اِعمال در گسنر اسیعی
ار رمان قا پیش ار ارهاق نفس جانی است .در قریین مفهوح حق نیز چ ین گفنه ش ه است که حق
کلّیّة امورب استتت که در قانون پیشبی ی شت ه استتت ا میقوان به میل خود آنها را قغییر داد .در
ااقعق اگر انراد مجار باش که به قص خود برخی ار امور پیشبی یش ه در قانون را قغییر ده ق
این امور قغییرکردنی را حق میگوی ؛ مان م لول ماد  217قانون م نی که ار نظر این دسنه ار
ح وق انان اس اطش نی است .ب ابراینق براب مثال ررنین ع
است اط ضمان قل

مریع پیش ار قرض را در ع

بیع میقوان ضمن ع

بیعق شرط

خود م رّر ک  .حق ب ین مع ا در م ابل حکم

به کار می راد .حکم آن م رّرات شترعی است که منضمّن مصلـت اکی مردح است ا هیچ گاه
اراد انراد بر خالف آنها نانذ نیستت .در این صتورت اصتیالح حکم در م ابل اصیالح حق به
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مریع پیش ار قرض که ار نظر ن ها ررنین بیع

نمی قوان در حین بیع شتترط ستت وط ضتتمان مذکور را ار بایع بک  .در اصتتتیالحات ح وقی
ج ی ق در این مورد اصتتتیالح قانون امرب ا قانون ناامرب به کار رننه استتتت (ل گرادبق :8297
شمار  8733ا .)8631
هم ین برخی بر این ع ی هان که ح وق استتتالح در مرـث حق ا حکم راب اخنیار ا الزاح
بـث می ک  .در ااقعق ه ف قعیین این مستتئله استتت که قلمرا اخنیار انراد در رن گی قضتتایی
آنها قا کجاستت ا در چه مرحلهاب اخنیار انسان پایان مییاب ا نوبت به الزاح  -که ق ر مشنرک
امر ا نهی قانونی استتت  -میرست ؟ ای ان دربار حق گفنهان « :حق چیزب استتت که یو یا چ
ایژگی ار ایژگیهاب ستتهگانة ریر را داشتتنه باشت  :ال  -قابلیّت است اط؛ مان اعرال ار ملو
خودق ابراء دین ا چشتمپوشتی کارم دالت ار قماح سوابق خود .ب -قابلیّت ن ل؛ مان نراش
مریع قوسّط بایع؛ پ -قابلیّت انن ال؛ مان ای که مال ب ان دخالت کسی ا قهراً ار مورّث به اارث
م ن ل شود.
در مورد مصادیق مشنره میان حق ا حکم نظرات منفااقی اجود دارد؛ این نظرات م شأ ررح
این پرستش می شتون که در این موارد آیا اصلْ اخنیار ا آرادب اراده است ا خالف آن مـناج
دلیل؟ یا اصتتتلْ قکلی

قانونی استتتت ا اجود اخنیار در یو یا چ مورد مـ اد مـناج دلیل

استت؟ در پاسخ ب ین پرسشها ب ین امر ب یهی میرسیم که رن گی بر بسنر اخنیار شکل گرننه
استتتت .این امر ب یهی رمی ة هرگونه بـث به ظاهر علمی را ار بین میبرد ا بر هرگونه قردی در
این مورد قلم بیالن میکشتتت (ل گرادبق  .)849-827 :8279پس قت ر منی ّن این استتتت کتته
موردب مان قصاص نفس «حق » مج یٌعلیه یا الیّدح است.
نظر مشتتتهور نیز این استتتت که قابلیّت انن ال ا است ت اط دا ایژگی بارر حق هستتتن ا همین
دی گاه در ح وق موضتوعة ایران پذیرننه ش ه است؛ «در راب اصرارب  8292/89ردی

97/93

آم ه است که به موجب ماد  391ق مجارات قاقل در قنل عم ابن اً قصاص است ا قر یل آن به
دیه یا به هر مرلغی به ع وان خونبها م وط به قوانق االیاب دح میباش ا صرف میالرة مرلغی بابت
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ضرر ا ریان داللت بر انصراف آنان ار قصاص ن ارد» (گل اریانق  .)887 :8214در نظریّة شمار
 7/8178مورّخ  8273/9/3چ ین آم ه استتتت« :با قوجّه به ستتتکوت قانون مجارات استتتالمی در
خصتتوص مورد ستتئوال ا لزاح مراجعه به نناااب معنرر ( )...الیّدح اگر ار قصتتاص به شتترط دیه
صرفنظر نمای ق الی جانی قرول نک ق قصاص ساقط نمیشود ا دیه ابت نمیگردد ا بر جانی
الرح نیستتت که با قر یل قصتتاص به دیه موان ت نمای » (گل اریانق  .)843 :8214ذیل ماد 294
نیز میقوان چ ین گفتت کته «م ظور ار پرداختت دیه در قنل عم در این ماده رمانی استتتت که
الیّدح ار حقّ قصتتتاص صتتترفنظر ک ت ا بخواهت دیه بگیرد یا ار ابن ا در قنل عم قصتتتاص
امکانپذیر نراشتتت » (گل اریانق  .)897 :8214ار این راق بای گفت که قصتتتاص «حقّ» الیّدح
است؛ اب میقوان آن را اِعمال ک یا ار حقّ خود بگذرد .ماد  247قانون مجارات اسالمی در
این خصتتوص چ ین م رّر کرده استتت« :صتتاحب حقّ قصتتاص در هر مرحله ار مراحل قع یبق
رسی گی یا اجراب حکم میقوان به رور مجانی یا با مصالـه در برابر حق یا مال گذشت ک ».

 .1-2فصلالخطاب بودن نظر ولیّدم
آیة شتریفة قرآن مینرمای که «من قنل مظلوماً ن

جعل ا لولیّه ستلیانا»؛ در این مع ا ممکن است

برخی بر این ع ی ه باشت که اقنضاب «سلی ت» الیّدح آن است که قا آخر مرجع قصمیمگیرب
ا نصلالخیاب باش  .در ااقعق ممکن است ار این آیه چ ین ننیجه گرننه شود که نمیقوان گفت
الیّ دح ن ط قا یو مرحلة مشخّص حقّ اظهار نظر دارد ا پس ار آن دیگر صاحبنظر نیست.

 .1ردّ ادلّة موافقان
با اجود قفاات دی گاهی که در قعری
ار قعاری

حق ا حکم اجود داردق آیا میقوان ننیجهاب مشتتنرک

گرنت؟ برخی ار نویس گان معاصر پس ار قعری

حق در دا مفهوح عاح ا خاص ا

ذکر قعاریفی ار ن هایی چون میرراب نایی ی (در م یة الیالب)ق خویی (در مصتتراح الف اهه)ق ستتیّ
مـمتّ کتاظم ررتاررتایی یزدب (در حتاشتتتیة مکاستتتب) ا اماح خمی ی (در کناب الریع) ننیجهاب

تأملّی در عدول ولیّدم از حقّ قصاص پس از شروع عملیّات اجرای حکم؛ ...

مشتنرک ار قعاری
قعری

848

گرننه ا معن ن که «با در نظر گرننن نظرهاب این ان یشتم ان میقوان این

را ار حق ارائه داد  :حق ار اعنرارات شتترعی یا ع الیی استتت که بر استتاس آن امنیار یا

قوانایی خاصّی براب شخص یا اشخاصی در نظر گرننه میشود ا به م نضاب این قواناییق دارن
حق میقوانت قصتتترّنی ک ت یا بهرهم گردد یا مالی یا کارب را ار کستتتی درخواستتتت ک ».
هم ینق بای این نکنه را در نظر داشت که «این نسرت ا رابیة اعنرارب اگر قاح باش ق به گونهاب
که دارن قوانایی هر گونه قصترّنی را در مال داشتنه باش ق ملو نامی ه میشود ا اگر این رابیه
ا قوانایی مـ اد باشت ت ق حق ناح دارد .ار مصتتتادیق حق میقوان به حقّ اننفاعق حقّ قـجیرق ()...
حقّ نسخ در ع ق حقّ قصاص ا حقّ حضانت اشاره کرد».
امّا مر عملی قفکیو حق ا حکم در قابلیّت اس اط ا ن لاانن ال آنهاست .در ای که حکم
به مع اب خاص است اطشت نی ا به رریق االی ن لاانن الش نی نیستق بین ن ها اقّفاق نظر اجود
دارد؛ ریرا انزان بر ای که اخنیار حکم به دستتت حاکم ا قانونگذار استتت ا مـکوحٌعلیه اصتتوالً
حقّ استت اط ا ن ل آن را ن اردق نرل بر این استتت که براب اب ستتلی ت بر چیزب جعل نشتت ه
استت قا رماح آن به دستت اا باشت  .امّا در مورد حق ا امکان اس اط یا قابلیّت ن لاانن ال آن در
همة مصادیقق ن یهان اقّفاق نظر ن ارن (ق واقی ا دیگرانق )47-43 :8276
به ع ی یکی ار ح وق انان نیز «ق ر منی ّن همة دی گاههاب موجود در بین ن ها این است که
حق را ار ست خ قوان ا ق رت میدان ق کستی که «ننوان » حق هم ن ارد .اگرچه در عالم نظر هم
اا را شتایستنه ب انیم که امنیارب داشتنه باشت ق اقنی عمالً قوان ن اشنه باش ق حق هم ن ارد» .اب
ضتتمن اشتتاره به ای که ریاستتت خانواده حقّ مرد استتت قا به هر شتتکل که بخواه اِعمال ک یا
قکلی

استتت که هم ون م یر خانواده به اب داده ش ت ه استتت قا مصتتالح خانواده را رعایت ا

خانواده را ه ایت ک ق میگوی اگر بخواهیم در هر مورد حق را به قوان ا اخنیار قعری

ک یمق

بته ق هتایی کانی نیستتتت .ستتتپسق اب ب ین میلب پرداخنه استتتت که آیا میقوان معیار کامالً
مشتخّصتتی براب قمییز حق ار حکم به دستتت داد یا خیر؟ در این راستتناق اب نظر مرحوح نایی ی ا
مام انی را ن ل ا بررسی کرده است:
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«مام انی بر خالف نظر مشتتهورق قابلیّت انن ال ا اس ت اط ا قوارث را ار لوارح دائم حق نمیبی ا
اعن اد به این مالرمه را قوهّم میدان ا در قوضیح گفنة خود میگوی که احنمال دارد ربط میان
حق ا شتخص مورد نظر شتارع چ ان باش که به اس اط ار بین نراد ا به دیگرب انن ال نیاب ا به
ارث نرست ( )...به کوقاه ستخن ضتابیهاب در میان نیستت ا دلیلی بر کلّیّت آن دی ه نمی شود ا
ناچار بای در هر مورد ار دلیل خاص آن پیراب کرد .امّا ار دی گاه مرحوح نایی ی امکان استت اط
ضتتابیهاب استتت براب ای که قکلی

را نمیشتتود ستتاقط کردق الی حق را می شتتود ستتاقط کرد.

ب ابراینق امکان است اط ضابیة نسرناً میمئ ی است قا ما بنوانیم حق ا قکلی

را ار هم بارش اسیم.

امتّا مثالهایی که مام انی براب نمونههاب حقّ استتت اطنشتتت نی میآارد مثل حقّ ابوّتق االیتق
حضانت ا اسنمناع راج همة ای ها در رمره احکاح هسن ق نه ح وق .در حالی که ایشان همة ای ها
را در رمر ح وقی می آارد که قابلیّت استت اط ن ارن  .با اجود ای که اشتتکال بر مرحوح مام انی
اارد استتتق الی معیار ارقراط با شتتخصق اصتت

دیگرب ار حق استتت که بای ار اا آموخنه ا

بپذیریم .معیارب که بسیارب ار نظریّهپرداران ح وقی در آخرین قـلیل خود به آن رسی هان ا بر
مر تاب آن بای گفت حقْ قوان ا صتتتالحیّنی استتتت که قواع ح وقی آن را به شتتتخص اعیاء
میک ».
ستخن پایانی ایشتان این است که «آن ه گفنه ش قماح ان یشههایی است که راجع به قعری
حق بوده ا هیچ ک اح هم به ننیجهاب کامالً اق اعک ه نرسی ه که با آن بنوانیم قماح مص اقها را
حل ک یم ا به همین جهت ه ور مستتئلة حق ا حکم مستتئلهاب پی ی ه استتت» (صتترامیق :8211
.)814-841
بـث دیگر میرحکردنی این استت که هرچ در این ستخن که «قصاص» حقّ الیّدح است
قردی ب نیستتتق این حق به مع اب آن نیستتت که اب بنوان به هر شتتکلی که خواستتت با قاقل
برخورد ک ت  .براب مثتالق میقوان پرستتتیت که آیا الیّدح میقوان قاقل را به پرداخت دیه الزاح
ک ؟ همانیور که میدانیم پاستتخ این پرستتش م فی استتت .با قأملّی در آیات نیز میقوان همین
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مع ا را استن راط کرد که اگرچه قصتاص حقّ الیّدح استق اا نمیقوان جانی را به پرداخت دیه
الزاح ک  .براب نمونه ب ین آیه قوجّه ک یم« :یا ایّها الذین آم وا کنب علیکم ال صتتاص نی ال نلی
الـر ب الـر ا العر بالعر ا االنثی باالنثی قنمن عفی له من اخیه شتتیف ناقّراع بالمعراف ا اداء الیه
باحسان ذالو قخفی

من ربکم ا رحمه .نمن اعن ب بع ذالو نله عذاب الیم» (ب رهق .)871

ناضتتل م اد ذیل این آیه پرستتشتتی میرح میک ا به آن پاستتخ می ده  :چرا در آیه آم ه
استت «کنب» که مع اب آن «اجب» استق با آنکه میدانیم الیّدح مخنار است که گذشت ک
یا دیه بگیرد یا قصتتاص ک ؟ پاستتخ اب این استتت که آیه میخواه آن ه را در اصتتل ا نفس
االمر م رّر ش ه است بیان ک  .امّا گذشت ا اخذ دیه نرع بر اسنـ اق هسن ق یع ی نخسنین حق
براب الیّ دح همان قصاص است ا ار جمله نراع این حق آن است که اب میقوان گذشت ک
یا دیه بگیرد؛ به همین دلیل استت که بر جانی ااجب نیست اداب دیه را بپذیردق یع ی میقوان ار
الیّدح بخواه اا را قصتاص ک ا همان حقّ ااّلیّة خود را اِعمال ک  .ار نظر ناضل م اد نکنة
دیگر این استت که گذشتت گاهی میلق استتت؛ یع ی الیّدح گذشتت میک ق بیآنکه شترری
م رّر کرده باش ؛ در این صورت جانی ملنزح به پرداخت چیزب نخواه بود .امّا گاهی گذشت با
شترط پرداخت دیه همراه استت؛ یع ی الیّدح گذشتت میک ا ار قصتاص میگذردق به شرط
آنکه قاقل دیه را بپردارد .در این ه گاح قرآن به گذشتک ه قوصیه کرده است که ار «معراف»
پیراب ک ت ق دیتة منعتارف بگیردق ریتادهخواهی نک ا جانی را قـ یر ا قوبیخ نک  .ار ستتتوب
دیگر جانی هم به «احسان» عمل ک ا در پرداخت دیه قأخیر نک ا شکرگزار گذشت الیّدح
باشتت  .امّا مهم این استتت که بیشتتنر علما بر این ع ی هان که اخذ دیه به رضتتایت قاقل مشتتراط
است؛ یع ی الیّدح نمیقوان ار حقّ خود سوءاسنفاده ک  .به عرارت دیگرق قاقل میقوان بگوی
یا گذشت ب ان اخذ دیه یا قصاص قنل عم (ناضل م ادق .)214 :8242
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نگاهی به آراء شتمارب ار ن هاب شیعهق هم ون نمای گان ان یشة ن هی قشیّعق نیز بیانگر این
است که قصاص در نظر ایشان «حق» است 8.نظر ابوح یفه ا اماح مالو (مـمصانیق )827 :8671
ا نظر منّفق علیته ن هتاب اهل ستتت ّت نیز همین استتتت (عودهق  .)143 :8436عر الرحمن جزیرب
میگوی «:ناذا استنونت هذه الشتراط المذکوره اجب اقامه الـ علی ال اقل قصتاصا اال ان یعفو
االالیاء اا یصتتالـواق الن الـق لهم» .اب پس ار این نظر منّفقعلیهق ار اخنالف ن هی مذاهب در
این باره ستخن میگوی که آیا قصتاص عی اً ااجب استتت یا الیّدح میقوان آن را به دیه قر یل
ک ؟ ا آیا در قر یل آن به دیه رضایت جانی هم شرط است یا خیر؟ به ع ی اا «ح فیه معن ن
قصتتاص ااجب عی ی استتت ا الیّدح حق ن ارد ب ان رضتتایت قاقل آن را به دیه قر یل ک ا
دلیل این نظر هم کناب ا ست ّت استت .الی شانعیه میگوی که اب حق دارد آن را به مال ب ل
ک ق ریرا جانی در معرل هالکت ااقع ش ت ه ا نجات اب ب ان رضتتایت اب جایز استتت .اب
می انزای شتتانعیه در قول دیگرب معن ن آن ه ااجب استتت یکی ار این دا استتت ا هیچ یو
عی اً ااجب نیستت ا اننخاب یکی ار این دا با الیّدح استت؛ ریرا این راه براب آن قشریع ش ه قا
حقّ پایمالشتت

شتتخص جرران شتتود ا هر یو ار این دا راه موجب جرران آن خواه بود .امّا

ح ابله در یو قول معن ن آن ه هم ون مجارات قنل عم قعیّن دارد همان قصتتتاص استتتت ا
الیّ دح حق ن ارد ب ان رضتتایت قاقل دیه بگیرد؛ دلیل این نظر کناب ا ستت ّت استتت .ار ستتوب
دیگر میان دیه ا قنل مما لت اجود ن ارد ا آن ه صتتالحیّت مما لت دارد همان قصتتاص استتت.
هم ینق در قصتتاص حکمت بیشتتنرب ار دیه هستتت ا آن عرارت استتت ار مصتتلـت رن گانق
چراکه قصتتاص مانع ارقکاب قنل عم قوس تّط دیگران میشتتود (جزیربق .)8318-8319 :8433
دکنر عر الکریم ری ان نیز چیزب بر آن ه گذشنگان گفنهان نیانزاده است ا در بـث ار کیفیّت
 . 8در ای جا ذکر اقوال آنان ضرارب نیستق بلکه ن ط اشاره به ناح برخی ار آنان کانی است :ابن ج ی اسکانی (اشنهاردبق
 219 :8433ق به ن ل ار مخنل

الشیعه علّامه حلّی)ق شیخ روسی ()724 :8269ق علّامه حلّی ()139 :8433ق ابن ادریس (بیقا2 :ق

)231ق شهی انی(89 :8492ق  ) 16ار ق ماق ا مرحوح اسناد مـمّ جواد مغ یه ()233 :8276ق آیتاهلل خویی (بیقا832 :؛ :8276
 )233ا اماح خمی ی (بیقا )992 :ار معاصران این اعن ادن .
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اجوب قصتتتاص میگوی « :در ای که مجارات قاقل به عم قصتتتاص استتتت میان ن ها اخنالنی
نیستتق امّا قفاات نظر در این استت که آیا قصاص عی اً ااجب استق به این مع ا که الیّ م نول
حق ن ارد به جاب قصاص دیه بگیرد یا ای که میان قصاص ا اخذ دیه مخنار است؟».
اب ستپس اقوال مذاهب اربعه ا نیز قول ری یّه ا ظاهریّه ا شیعه را همراه با ذکر مخنصر ادلّة
آنان آارده است ا قول راجح را آن می دان که مجارات قنل عم قصاص یا دیه است ا اخنیار
نیز به دستت الیّ دح است .اا در ااقع معن است که دالیل این قول اقوب ار دیگر اقوال است ا
انزان بر آن در این نظر براب امتّتق رحمت ا قخفیفی اجود دارد ا ار ستتتوب دیگر این قول با
اصتتول ا مرانی شتتریعت ستتارگار استتت ا حرج را بر میدارد ا با حکمت قشتتریع قصتتاص نیز
ناسارگارب ن ارد .پسق الیّ دح مخنار است که قصاص ک یا دیه بگیرد یا گذشت ک (ری ان:
 .)11-18 :8431با مالحظه این اقوال بای گفت قصتتتاص در ن ه استتتالح ب ان قردی یو «حق»
استق امّا هرگونه قر یلی ار قصاص به دیه یا به کمنر یا بیشنر ار آن یا مصالـه با هر حقّ دیگرب
ا نیز گذشتت ار جانی ن ط با «قراضی» مـ ّق میشود ا به هیچ ع وان به صورت یو ررنه ا با
قصمیم الیّدح مـ ّق نمیشود.
همة این موارد نشتتانده

آن استتت که «حقّ قصتتاص» به مع اب اخنیار قاحّ الیّدح در قرال

قتاقتل نیستتتت ا قاقل نیز ح اّقل در رمی ة پیشتتت هاد جرران مالی میقوان ن شتتتی مهم ایفاء ک .
هم ینق به نظر میرستت آیات ا راایات ا اقوال ن ها بیانگر حقّ اننخاب گزی ههاب منع ّد براب
الیّ دح استق ب ان آنکه پس ار اننخاب یو گزی ه بخواه آن را ک ار بگذارد ا گزی ة دیگرب
را برگزی  .همانیور که الیّدح نمیقوان پس ار اعالح گذشتتت (با اخذ دیه یا ب ان اخذ آن) ار
قصتمیم خود م صرف شودق پس ار اعالح قصاص ا شراع عملیّات اجرایی قصاص نیز نمیقوان
ار این مستتتیر برگردد .این مستتتئله انزان بر ای که ار جهات ح وقی دناعکردنی استتتتق میقوان
ابزارب براب دقّت نظر بیشنر االیاب دح باش قا پیش ار هرگونه قصمیمی به آ ار آن هم بیان یش
ا چهبسا به راحنی به قصاص رضایت ن ه .
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 .3لزوم تحديد اختيار ولیّدم
دالیل ریادب اجود دارن که میقوان به استتن اد آنها ار لزاح قـ ی اخنیار الیّدح در اِعمال حقّ
قصتتاص دناع کرد .در ااقعق این دالیل ب ان ای که اصتتل حقّ الیّدح را در این خصتتوص انکار
ک ت ق بتتا این ه ت ف میرح میشتتتون ت کتته الیّدح در اِعمتتال این حق ا چگونگی آن بتتای ت
مـ ادیّتهایی را بپذیرد .ار جملة این مـ ادیّتها آن استت که پس ار اعالح ق اضاب قصاص
ا آغتار عملیتّات اجرایی آن دیگر ننوانت ار نظر خود بتارگردد ا مـکوحٌعلیه را ار میانة مستتتیر
مرگ به حیات بارگردان  .این دالیل به شرح ریر هسن :

 .2-9برتری عقالنيّت بر احساسات زودگذر
بررستی شتمارب ار ح وق نشتانگر این استت که هر حقّ قصوّرکردنی آغار ا انجامی دارد :حقّ
االیت پ ر با انع اد نیفة رفل شتتراع میشتتود ا با رستتی ن رفل به بلو ا رشت پایان میپذیرد.
حقّ راجیّت میان راج ا راجه با انع اد ع

نکاح آغار می شتتود ا با رای ادهایی چون رالقق

موتق نستخق ان ضتاب م ّت یا بذل آن قماح میشتود 8.امّا در خصوص آغار ا پایان حقّ قصاص
 .8دربار ح وقی چون حقّ نسخ ع ق حق ّشفعهق حقّ قـجیر ا  ...نیز میقوان چ ین گفت .ای که گفنه میشود راج پس ار
ان ضاب ع ّه نمی قوان به راجه رجوع ک مع ایی جز این ن ارد که حقّ راج پایان یاننه است ا به عرارت دیگر «ح ّی ن ارد»
که بخواه اِعمال ک یا نک  .هم ین است حقّ سک ی براب میلّ ة رجعیهاب که ع ّه اش قماح ش ه است .اقنی چ ین راجهاب
حقّ سکونت در م زل راج را ن ارد ا با اجود آن هم ان بمان ا ار م فعت خانه اسنیفاء ک ق ضامن است ا بای جرران
خسارت ک ا سرب جرران خسارت نیز ب ان قردی این است که قصرّف راجه قصرّف ع اانی استق ریرا حقّ سک ی پایان
یاننه است .می دانیم که ن ها معن ن اگر منرایعین یو گاح بیش ار ناصلهاب که میان آنان در مجلس ع بوده است ار هم
ناصله بگیرن ق خیار مج لس ساقط خواه ش ؛ این ب ان مع است که همانیور که حقّ خیار مجلس آغارب داردق پایانی هم
دارد .در شفعه نیز همین گونه است .می دانیم که حقّ شفعه نورب استق پس هرچه ار شفیع سر رن ا با نوریّت م انی باش ق
مانع اِعمال این حق ا اعالحک

«لـظة پایان حق» است .ار این راق گفنه ش ه است« :شفیع حق ن ارد بخشی ار حقّ خود را

اِعمال ک ق بلکه بای یا همه را اِعمال ک یا همه را ااگذاردق ریرا این قرعیض موجب ضرر مشنرب است .پسق اگر شفیع
بگوی نص

حقّ خود را اِعمال کردحق حقّ شفعهاش بارل میشودق ریرا این کار با نوریّت م انات دارد» (شهی انیق :8492

4ق  .)493در ااقع اقنی شفیع میگوی نص

ح ّم را اِعمال کردحق نص

حقّ اا اِعمال نمیشودق ریرا موجب ضرر به مشنرب
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چه بای گفت؟ ب ان قردی نخستنین لـظة قـ ّق حقّ قصتاص براب الیّدح همان لـظهاب است
که قنل عم ب ااقع ش ه است 8.ار آن رمان الیّدح میقوان نسرت به اِعمال یا اس اط یا مصالـة
حقّ خود قصتتمیم بگیردق چ انکه میقوان قصتتتاص ک ق دیه بگیرد یا گذشتتتت ک  .رریعناً این
لـظة شتتراع حق استتت ا ار این پس بای ن یة پایانی حق را مش تخّص کرد .در خصتتوص ن یة
پایانی حق به نظر میرستت به رور مع ول رمانی باشت ت که صتتتاحب حق اراد خود را در کمال
آرادب نشتان میده  .به عرارت دیگرق اقنی در شترع ا قانون نردب صتاحب حق دانسنه ش ه ا
چ ین م رّر شت ه استت که اا در این موارد میقوان ق اضاب قصاص ک یا رایگان یا با دریانت
دیهق خواه با مرلغی برابر یا کمنر یا بیشتتتنرق ار قصتتتاص گذشتتتت ک ق صتتتاحب حق بای خوب
بیان یشت ا یکی ار این راهها را اننخاب ک  .آیا اگر اا راه گذشتت را اننخاب ا اعالح گذشت
ک ق پس ار آن میقوان ار نظر خود بارگردد ا ق اضاب قصاص ک ؟
ب یهی است که هیچ کس به این پرسش پاسخ مثرت ن اده است ا عاقالنه هم نیست که نظاح
ع الت کیفربق که در چارچوب دادگسنرب عمومی جریان داردق همواره خود را قسلیم دی گاه
صاحب حق قلم اد ک  .ممکن است چ ین اسن الل شود که این دا مورد کامالً منفاات هسن
ا قیتاس بین آنهتا قیتاس مع الفارق استتتتق ریرا در حالنی که صتتتاحب حق با عفو ار حقّ خود
گذشتتت کرده استتتق انستتانی به حیات داباره برگشتتنه استتت ا نمیقوان پذیرنت که ناگهان
صاحب حق داباره به حقّ خود بارگردد .امّا در حالنی که اعالح ق اضاب قصاص میک ا سپس
ار حقّ خود گذشتت میک ق دقی اً برعکس به مردهاب جان داباره بخشی ه است .در پاسخ بای
است .حال اگر بخواه داباره اِعمال حق ک ا قماح حقّ شفعه را رالب باش «نوریّت» را که الرمة ج اییناپذیر شفعه است
ار دست داده است .به عرارت دیگرق دقی اً همان اقت که میگوی «اخذت نصفه» لـظة پایان اِعمال حقّ اب استق لـظهاب
که پس ار آن دیگر حقّ شفعه بارگشتپذیر نیست.
 .8نمی قوان گفت که آغار این حق ار رمان ا رات عم ب بودن قنل استق ریرا ا رات عم ب بودن قنل کاش

ار اجود این

حق ار رمان اقوع جرح است ا به هیچ ع وان ج رة موج حقّ بودن ن ارد .ار این راق قاقل براب الیّدح مه ارال ح است ا
چ ان ه الیّ دح ب ان برپایی دادگاه قاقل را به قنل رسان ا ابت ک که ب ان خارر اا را کشنه استق مسنوجب قصاص نخواه
بود.
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گفت که نخستتق ای جا قیاس مع الفارق نیستق ریرا در هر دا مورد صاحب حق بع ار اننخاب
یکی ار راههایی که قانوناً ا شرعاً میقوانست اننخاب ک ق قمایل به راه دیگرب پی ا کرده است.
داّحق اگر ما ی ین داشنیم که صاحب حق که پس ار اِعمال حق ا شراع عملیّات اجرایی قصاص
یکراره ار قصتاص گذشتت کرده استتق نیّنی جز حیات بخشتی ن داباره به یو مرده را ن اشنه
استتق میقوانسنیم اسن الل نوق را بر مر اب آیة شریفة «من احیا نفساً نکانما احیی ال اس جمیعاً»
بپذیریمق امّا چگونه میقوان این اسن الل را پذیرنت؟ شای اا بخواه مـکوح را دا بار مجارات
ک ا پس ار رها کردن ار چوبة دار به اصتیالح رجرکش ک ! نگارن گان م کر این نیسن که
حیات بخشتتی ن نیکوستتت ا بای در جامعه نهادی ه شتتودق امّا معن ن که بای با قعیین ن یة پایان
اِعمال حق راه را بر هرگونه سوءاسنفادهق گرچه ان کق بست ا هم ین انراد را قشویق کرد که
پیش ار اِعمال حق راه درستتت را با قفکّر اننخاب ک  .نمیقوان اِعمال مجاراقی چ ین ش ت ی را
به احساسات رادگذر گره رد .بای نرصت کانی در اخنیار صاحب حق گذاشنه شود قا با لـاظ
جمیع شرایط ا موارد نظر نهایی خود را اعالح ک .

 .1-9قاعدة الضرر
آیتا الیّدح میقوانت قصتتتمیم خود را قتا هر رمتان کته میخواهت بته قتأخیر انت اردق بیآنکه به
بالقکلیفی ا مرات ستوئی که ار این حیث به قاقل ا خانواد اا اارد میشود بیان یش ؟ میدانیم
که بر استتاس قاع الضتترر اصتتوالً «هیچ کس نمیقوان اِعمال حقّ خویش را استتیلة اضتترار به
دیگران یا قجاار به م انع عمومی قرار ده » (اصتتتل  49قانون استتتاستتتی) 8.این قاع ه مـ اد به
 .8نمونههاب نرااانی را میقوان نشان داد که قأیی ک

این نظر هسن  :آیا شفیع میقوان اِعمال حقّ شفعة خود را قا هر رمان

که میخواه به قأخیر ان ارد؟ آیا برخی ار ار ه میقوان حقّ شفعة خود را اس اط ا برخی اِعمال ک ق هرچ مشنرب منضرّر
شود؟ ( 134قانون م نی)آیا یکی ار ررنین یا هر دا ررف ع بیع می قوان براب خود یا شخص الثی شرط ک

که قا هر

اقت که بخواه حقّ نسخ بیع را داشنه باش ؟ ( 498قانون م نی) آیا راج میقوان به دلیل حقّ راجیّت ا قمنّعی که بر راجه
دارد اا را ار معالجة عیری که ممکن است ار رغرت معاشرت بکاه ا راجه با هزی ة خود قص معالجه دارد م ع ک ؟
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ح وق م نی نیستت ا به نظر میرست الیّدح نیز حنّی در رمانی که ه ور حقّ قصاص یا گذشت
یتا دیه اجود دارد نمیقوان موجب ضتتترر قاقل شتتتود .میدانیم که الیّدح نمیقوان قاقل را بر
پرداخت دیه نیز الزاح ک  .حنّی ای که بنوان یو ررنه اا را گذشتت ک نیز مورد قردی استق
چراکه چهبستتا قاقل نمیخواه یا استتاستتاً ار نظر راحی نمیقوان رن گی پس ار ارقکاب چ ین
جرمی را قـمّل ک ا قرجیح می ده که به حیات اب خاقمه داده شودق به ایژه جایی که قاقل
خانوادهاب را سرپرسنی نمیک که شایرة ضرر نسرت به خانواده ا قشنّت آن اجود داشنه باش ق
بلکه ق ها رن گی میک ا قصمیم اا براب نپذیرننن گذشتق کسی را منضرّر نخواه کرد.
ب ابراینق مستتتلّم استتتت که ن یة پایان اظهار نظر نمیقوان همان رمان «ارهاق نفس» ار قاقل
باش ق ریرا آن رمان دقی اً ن یة پایان حق است؛ یع ی رمانی که اصالً ح ّی در خارج اجود ن ارد
قا الیّ دح بر اِعمال یا است اط آن قصتمیم بگیرد .رمان دیگر رمانی استت که حکم مراحلی را که
پیشقر گفنه ش ت ری کرده ا الیّدح نیز اذن به قصتتاص داده استتتق امّا حکم ه ور اجراء نش ت ه
استتتت .میقوان پذیرنت که الیّدح قا این لـظه هم میقوان ار اذن خود ع ال ک ق چ انکه ار
رریق ع ایت شارع بر دماء ا احنیاط ا حف نفس شای بنوان پذیرنت که الیّدح میقوان ار اذن
خود ع ال ک  8.امّا ای جا همان پرستشی ررحکردنی است که پیش ار این گفنه ش  :آیا الیّدح
ب ان رضتایت قاقل می قوان ار اا گذشتت ک ؟ پاسخ این پرسش الرنه ممکن است م فی باش ق
(شهی انیق 1 :8492ق  )268آیا در معاملة نضولیق مالوِ حق قا هر رمان که بخواه میقوان اجاره را به قأخیر ان اردق حنّی
اگر قأخیر اب موجب قضرّر ررف اصیل باش ا ررف اصیل حقّ به هم ردن معامله را ن ارد؟ ( 313قانون م نی) میدانیم پاسخ
این پرسشها م فی است.
 .8الرنه چون خالف اصل ادّعا می شودق بای در پذیرننن آن ان کی درنگ کرد .آیا در نکاح ا آنجا که اذن الی شرط استق
الی می قوان ار اذنی که داده است برگردد؟ مگر راجه پس ار آنکه آخرین بخش کلمة «راجنو» را قلفّ کرد یا راج پس
ار قلفّ آخرین بخش کلمة «قرلت» میقوان ار ایجاب ا قرولی که گفنهان برگردن ؟ هم ین است در خصوص بیعق اجارهق
صلح اجز ای ها .امّا اساسی قرین قفااقی که میان موضوع مورد بـث ا سایر موارد اجود دارد همین است که بگوییم شارع
نسرت به «دماء» قوجّه ا حسّاسیّت ایژهاب دارد .اگر این قفاات را بپذیریمق آنگاه میقوان گفت که الیّدح پیش ار اجراب
حکم حق دارد ار قصاص بگذرد.
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ریرا این حقّ قاقل است که «م ّت الیّدح» را بر خود قرول نک قا هر چه رادقر خود را ار عذاب
اجت ان دایمیق شتتترح م نولی کته همواره اا را دنرتال میک ا میآراردق کابوسهاب شتتترانهق
نگاههاب قلخ جامعهق ستررنش ها ا  ...برهان  .الرنه مذاق شرعق حف نفس آدمی هم ون یکی ار
م اصتت شتتریعتق اج ان انستتانی ا اخالق اجنماعی را میقوان به کمو گرنت ا پذیرنت که
الیّ دح پیش ار اجراب حکم قصتاص حقّ قج ی نظر در قصمیم خود را دارد .امّا م ظور ار «پیش
ار اجراب حکم قصاص» دقی اً ک اح رمان است ؟آیا لـظهاب است که لـظة پس ار آن بر اساس
ظاهر ماد  87آییننامة اجراب احکاح قصاص ا ...ق حکم «اجراء» میشود (مثالً برداشنن چارپایه
ار ریر پاب قاقلی که قرار است حلقآایز شود)؟
به نظر میرست پایان اِعمال حقّ الیّدح همین رمان است ا م ظور ار «پیش ار اجراب حکم»
پیش ار آغار عملیّات اجرایی است ا در حین اجراب حکم نمیقوان سلی ت خود را ادامه ده ؛
ریرا در این صورت مـکوحٌ علیه ممکن است منضرّر شود ا ادامة حیات را در قرس ا احشت ا
بیمارب ا هزاران مستتائل ا مشتتکالت راحی ا جستتمی دیگر ستتپرب ک ق حال آنکه اا شتتای
استتنـ اق چ ین مکاناقی را ن اشتتنه باشت  8.هم ینق اقنی گفنه میشتتود که مجارات ااّلی براب
 .8ب نیست ب انیم که گاه در دارآایخنگی شوک اقفهاب باعث مرگ میشود که در این صورت اقوع مرگ معموالً آنی
است .اگر مرگ آنی نراش ا به دلیل نشار به سرخرگهاب گردن ا نرسی ن اکسیژن به مراکز حیاقی رخ ده ق در عرل  2قا
 4دقی ه مرگ نرا می رس  .اگر مرگ به دنرال انس اد مجارب ق فّسی حادث گرددق معموالً بیش ار  4دقی ه به رول میانجام .
اگر نشار ش ی ب در ا ر ب به گردن اارد شودق خصوصاً ه گامی که جس کامالً معلّق است ا ار ارقفاع باال آایزان شودق
اغلب شکسنگی یا دررننگی مهره هاب گردنی ا قیع نخاع یا آسیب ش ی آن یا حنّی مراکز قـنانی مغز رخ میده  .در این
حالت معموالً دررننگی ا ار هم گسیخنگی بین مهرههاب داّح ا سوّح یا سوّح ا چهارح گردنی صورت میگیرد (گودررب ا
کیانیق  .)818 :8219در ای جا نخست بای پرسی که آیا میقوان پذیرنت که الیّ دح با گذشت خود موجب چ ین آسیری بر
جانی شود؟ هم ین آیا میقوان پذیرنت که الیّ دح در این حالت هیچ مسئولیّنی در برابر اب ن اشنه باش ؟ آیا نمیقوان قصوّر
کرد که ممکن است الیّدح در پ هان ضمیر خود قص کرده باش که با گذشنی نابه گاح هم جایگاهی اجنماعی به دست آارد
هم قاقل به ظاهر عفوش ه را دچار چ ان مصیرت جسمی ا راحی ک که قا آخرین لـظة عمر ننوان ار آن رها شود؟ آربق
درست گفنه است آنکه گفنه است :آدمی راده ررنه معجونی است /ار نرشنه سرشنه ا ر حیوان.
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قنل عم ب همان قصتتاص استتت ا الیّدح نمیقوان جانی را ملزح به پرداخت دیه یا چیزب دیگر
ک ق این به مع اب ن ش نعّال مـکوحٌعلیه در خصوص قعیین مکانات عمل خویش است .ب یهی
استتتت اا در شتتترایط عادب میقوان این ن ش را ایفاء ک ا پیشت ت هاد الیّدح را رد ک ق امّا در
شتتتراییی کته در حین اجراب حکم قرار دارد نمیقوانت چ ین ن شتتتی را ایفاء ک  .ب ان ای که
بخواهیم م تایستتته ک یم میقوان بته مورد قجتاار ج ستتتی قوجّه کرد .اگر رن در حالت عادب با
پیشت هاد رابیة ج سی رابرا شود میقوان رد ک ا ن ش نعّالی در این رمی ه داردق امّا در حالت
خواب یا مسنی در شراییی نیست که بنوان آن پیش هاد را رد ک ا ار این را اگر پیش هادده ه
در این شتترایط با آن رن نزدیکی ک با اقّهاح ستت گین قجاار رابرا خواه شتت ا این به مع اب
ن ش ن اشنن آن رن در این ماجراست.
انزان بر آن ه که ار قضتتترّر قاقل ا مـکوحٌعلیه در صتتتورت ع ال ناگهانی الیّدح ار حقّ
قصتتتاص خود در حین اجراب حکم گفنیمق میقوان بته قضتتترّر دیگران نیز اشتتتاره کرد .رریعناً
نخسنین گراهی که ممکن است منضرّر شون خانواد جانی است .آنها با ار دست دادن یکی ار
اعضتاب خانواده خود شای دچار قألّمات راحی میش ن که آن هم به مرار رنع میش ق امّا در
شرایط ا اضعیّت پیش آم ه ممکن است چ ین مشکل دیگر را منـمّل شون که یا قا آخر عمر
خود یا قا آخر عمر آن جانی گریران آنها را خواه گرنت .این انزان بر مشکالت مادّب ا مالی
است که ممکن است در صورت معلولیّت جانی که ناشی ار شکسنه ش ن مهرههاب گردن است
براب آن ختانواده پیش آیت  .این در حالی استتتت که آنها میقوانستتتن ار ابن ا با پرداخت مرلغ
خاصّی رضایت بگیرن یا با ار دست دادن آن عضو خانواده کمکم شرایط ج ی را بپذیرن .
ار ررف دیگرق اگر ررق قعری

ن ها ار قصاص معن

باشیم که قصاص اقنی مـ ّق است ا

اقنی اِعمال میشتود که «ارهاق نفس» ار قاقل شت ه باشت ا اب نوت ک ق همانیور که اب در
خصتتوص مج یٌ علیه (م نول) عمل کرده ا جان اا را ستتنان ه بودق ممکن استتت این اشتتکال بر
استتن الل ما اارد شتتود که قا رمانی که ار قاقل ارهاق نفس نش ت ه استتت ا اا جان دارد این حق
براب الیّ دح هست که ار اا گذشت ک  .بر این اساسق بای گفت حنّی لـظات پس ار برداشنن
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ریرپتایی ا همتان رمانی که قاقل حلقآایز شتتت ه استتتتق امّا ه ور امارات حیات در خود داردق
الیّدح میقوان ار «حقّ ه ور قماماً اِعمالنشت » خود برگردد ا گذشتت ک  .امّا این برداشت با
یو پرستش اساسی رابرا خواه بود :آیا در چ ین موردب میقوان پذیرنت که حق به گونهاب
ناقماح اِعمال شود؟ اگر اِعمال ناقماح حق باعث ضرر بر جانی شودق جرران ضرر بر عه کیست؟
این همان پرسش اصلی این نوشنار است.
اقنی قاقل در قی حیات استتق گذشت الیّدح یا خود مج یٌعلیه ار قصاص به رضایت قاقل
یا جانی م وط استت .مراجعه اب گذرا به م ابعی که در ب سوّح همین نوشنه به آنها اشاره ش ق به
راش ی بیانگر این مع است که گذشت الیّدح ار قصاص مشراط به رضایت قاقل است .امّا ماد
 247قانون مجارات چ ین م رّر میک « :صتتتاحب حقّ قصتتتاص در هر مرحله ار مراحل قع یبق
رسی گی یا اجراب حکم میقوان به رور مجانی یا با مصالـه در برابر حق یا مالق گذشت ک ».
با اجود این قصتتریح ه ور این قردی باقی استتت که م ظور ار «مرحلة اجراب حکم» دقی اً ک اح
رمان استتتت؟ آیا رمان اجراب حکم عرارت استتتت ار «رمان برداشتتتنن ریرپایی قا ارهاق نفس ار
قاقل» یا عرارت استت ار «رمان برداشتنن ریرپایی» ا رمان پس ار آن قا لـظة ارهاق نفسق «رمان
پس ار اجراب حکم» است؟ اگر نظر داّح را بپذیریم ا معن

باشیم که الفاظ بای به معانی عرنی

ا منرادر به ذهن حمل شون ب یهی است که ار رمان برداشنن چارپایه به بع ق الیّدح ح ّی ن ارد
قا اِعمال ک ا ار قاقل گذشتتت ک  .ار ظاهر عرارات آییننامة مربوط به اجراب احکاح قصتتاص
که پیش ار این گفنه شتت نیز چ ین برمیآی که لـظة اجراب قصتتاص همان لـظهاب استتت که
قاقل با برداشتنن ریرپایی ار دار آایخنه میشتتود .مثالً ار ماد  87آن میقوان این مع ا را استتن راط
کرد )...( « :م شتتی دادگاه منن حکم را با صتت اب بل قرائت میک ا پس ار آن بالناصتتله به
دستنور م اح مذکور حکم ( )...به اجراء درمیآی » .در ماد  81آن چ ین نیز آم ه است« :پس ار
اجراب حکمق چ ان ه ( )...ارمی ان به مرگ مـکوح حاصتتل شتتود ار مـل اجراب حکم خارج ا
( .» )...ظاهراً ا با قوجّه به عرارت «حکم به اجراء درمیآی » ا نیز عرارت «پس ار اجراب حکم»
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بای گفت لـظة اجراب حکمق همان لـظة برداشتتنن ریرپایی ا رمانهاب بع بق لـظههاب «پس
ار اجراب حکم» هسن  .امّا نکنه این است که در قعری

قصاص «ارهاق نفس» لـاظ ش ه است

ا به الیّ دح حق داده شتت ه استتت قا بر قاقل همان نعلی را انجاح ده که اا بر م نول راا داشتتنه
استتت ا ممکن استتت به مجرد برداشتتنن ریرپاییق چ ین نعل مما لی انجاح نشتتود ا ارهاق نفس
مـ ّق نشتود .پس بای بگوییم الیّدح ه ور حقّ خود را قماماً اسنیفاء نکرده است ا ه ور نرصت
دارد که ار اسنیفاب آن درگذرد.
در قتأییت این نظر شتتتایت ار متاد  422قتانون مجارات استتتالمی بنوان کمو گرنت« :اگر
مج یٌعلیه یا همة االیاب دحق پیش ار قصتتاص یا در حین اجراب آن ار قصتتاص مرقکب گذشتتت
ک ق قصتتاص منوقّ

می شتتود ا آنان ضتتامن خستتاراقی که در حین اجراب قصتتاص به مرقکب

رسی ه است نمی باش ا اگر برخی ار آنان گذشت نمای یا مصالـه ک ق خواهان قصاص بای
پیش ار اجراب قصاصق سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرقکب بپردارد» .پس میقوان نهمی
که پس ار برداشنن ریرپایی ه ور حقّ الیّدح باقی استق ریرا ممکن است در نخسنین لـظة پس
ار آایخنگی ار دارق یکی ار مهرههتاب گردن قتاقتل دچار شتتتکستتتنگی شتتتود ا مع اب عرارت
«خستتاراقی که در حین اجراب قصتتاص به مرقکب رستتی ه»ق که در منن ماده آم ه استتتق همین
است.
ای جا می قوان پرستتتی که پس ضتتتامن خستتتارت ااردشت ت ه چه کستتتی خواه بود؟ آیا این
خستتارت ار صتت اق دالت پرداخت میشتتود؟ آیا خود جانی بای ق رّل ک ؟ آیا بیمة خاصتتی
براب چ ین حواد ی اجود دارد؟ امّا پیش ار هر پرستش دیگرب بای به این پرسش پاسخ داد که
آیا در آن ه گاح ه ور براب الیّدح چ ین ح ّی باقی استتتت؟ ار ماد  421برمیآی که قصتتتاص
همان ارهاق نفس استتت« :اگر پس ار اجراب قصتتاص نفسق قاقل رن ه بمان ق حقّ قصتتاص براب
الیّدح مـفوظ است» ؛ مع اب عرارت این است که قصاص اقنی مـ ّق است ا حق اقنی به رور
کامل اِعمال میشود که ارهاق نفس ش ه باش .
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با پذیرننن چ ین دی گاهی بار هم پرستش به قوّت خود باقی است :رمانی که قاقل رن ه بودق
الیّدح نمی قوانستت اا را ب ان رضتایت خودش عفو ک ق ریرا کامالً ممکن ا رریعی استتت که
قتاقلی بتا انجتاح چ تان گ تاهی مرگ را بر رنت گی قرجیح دهت  .پس چگونته میقوان پتذیرنت
لـظاقی پس ار آایخنگی ار دار ا چهبستتا دی ن ص ت مة جستتمی ش ت ی ب که قا آخر عمر با آن
درگیر خواه بودق بی آنکه مجال موان ت یا مخالفت با گذشتتت داشتتنه باشتت ق یو ررنه مورد
گذشتت قرار گیرد ا ار ستوب دیگر الیّدح که باعث چ ین صت ماقی شت ه استت ضامن جرران
خسارات ااردش ه نراش  .انزان بر ص مات جسمیق رریعی است که جانی دچار ص مات راحی
ا راانی شت ی ب هم بشود؛ یادآارب صـ ة احشن اک دارآایخنگی نه ق ها رن گی شخصی اا
بلکه چهبستتتا رن گی خانوادگیق شتتتغلی ا همة آی ه اا را قـت قا یر قرار ده ا قراه ک  .چرا
بتایت پتذیرنتت که الیّدح به ستتترب آنکه میخواه اج ان خود را آستتتوده ک ا خود را ار
نگتاههتاب قلخ جتامعته ا اقّهتاح کی هقورب برهان ق ار قاقل در لـظهاب گذشتتتت ک که بر اا ا
خانوادهاش به مراقب ار دارآایخنگی ب قر ا مصیرتبارقر است؟
در ماد  84آییننامة پیشگفنه چ ین آم ه استت« :اجراب قصاص نفسق قنل ا اع اح ممکن
استت به صتورت حلقآایز به چوبة دار یا شتلیو استلـة آقشتین یا اقّصتال الکنریسینه یا به نـو
دیگرق به قشتخیص قاضی صادرک ه راب انجاح گیرد» .اک ون قصوّر ک یم که قرار است راب به
صتورت قیرباران انجاح شتود ا پس ار شتلیو نخستنین قیر که چهبستا ممکن است نخاع قاقل را
پاره کرده باشت ق الیّدح ار اا گذشتت ک  .یا اگر ار الکنریستینه استنفاده میشودق پس ار عرور
نخستتنین جریانها که چهبستتا به نلج کردن عضتتوب میانجام ار قاقل گذشتتت شتتود .آیا این
گذشت مص اق همان اِعمال ح ّی نیست که موجب اضرار به دیگرب میشودق چ انکه بر اساس
قاع

الضتترر پذیرننه نش ت ه استتت؟ پس چگونه میقوان براب الیّدح ح ّی را ش ت اخت که یو

ررنته ا بت ان رضتتتایتت قاقل نمیقوان اجراء ک ا هم ین اِعمال چ ین ح ّی باعث «ضتتترر
نامستتنـ ّی» بر قاقل میشتتود؟ امّا آیا ار باب «قاع احستتان» میقوان گفت چون الیّدح قصتت
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احستتتان دارد ا میخواه به قاقل حیات داباره ه یه ک ق مصت ت اق «لیس علی المـست ت ین من
ستریل» خواه بود؟ ا اگر ریانی بر قاقل اارد شتود اا ضتامن آن نیست؟ الرنه چ ین نظرب آنگاه
پذیرنن ی استت که مر قصمیم الیّ دح برخود اا ا دیگران راشن نراش  .امّا در جایی که با ظنّ
قوب منأخّم به علم میقوان گفت به مـض اجراب حکم ا در نخستتنین لـظه قاقل دچار آستتیب
خواه ش ق چگونه قص احسان میقوان مـ ّق شود؟
با قوجّه به چ ین ظ ّی قوب اگر بنوانیم در «احسانی بودن» چ ین کارب  -هرچ الیّدح قص
احستتان داشتتنه باش ت  -قردی ک یمق آنگاه بای بپذیریم که الیّدح چ ین ح ّی ن اردق به ایژه که
گفنه شت استاستاً گذشت الیّ دح ار قصاص ا قر یل آن به دیه ا نیز گذشت میلق ب ان گرننن
دیتهق با قراضتتتی الیّدح ا قاقل امکان دارد .ار ماد  247قانون مجارات استتتالمی نیز نرای چ ین
اسن راط کرد که «گذشت به رور مجانی یا با مصالـه در برابر حق یا مال»ق حقّ یو ررنة الیّدح
است که هر اقت بخواه آن را اجراء ک  .آن بخش که به «مصالـه» مربوط است کامالً ب یهی
استت ا ار خود ااژ مصتالـهق ررنی ی بودن آن استن راط میشتود .دربار گذشتتت مجانی هم با
قوجّه به آن ه پیشقر گفنیم قردی ب نرای داشتتت که چ ین ح ّی به رور یو جانره براب الیّدح
اجود ن ارد.
امّا انزان بر خانواد جانیق جامعه نیز ار این قصمیم ناگهانی الیّدح ممکن است منضرّر شود.
انراد جامعه هرچه قوانم قر ا آمادهقر باش به نفع پیشرنت جامعه است .ب یهی است کارب که
الیّ دح انجاح داده استتتت به احنمال ریاد قـویل دادن یو نیراب معلولق بیمار ا آستتتیبپذیر به
جامعه استت که انزان بر ای که ممکن است ننوان گرهی ار جامعه بگشای ق م ابع انسانی ا مادّب
دیگرب بای براب نگه ارب ا مراقرت ار اا قخصیص داده شون ؛ این اضعیّت بر کارکرد جامعه
ا کارآم ب نیراهاب آن قأ یر م فی خواه گذاشت.
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 .9-9اقتضای ذاتی تعريف قصاص
در قعری

قصتاص گفنه شت ه استت « :هو استم السنیفاء مثل الج ایه من قنل اا قیع اا ضرب اا

جرح .ا اصتتتله اقنفاء اال ر .ی ال :قصّ ا ره اذا قرعه نکان الم نص ینرع ا ر الجانی نیفعل مثل نعله»
(شتهی انیق 89 :8492ق  .)88پس قصتاص عرارت است ار ای که صاحب حق (م نص) بر جانی
«مثل همان نعل» را که جانی مرقکب ش ه است انجاح ده ق خواه قنل باش خواه قیع عضو یا ...ق
امّا اصل مع اب لغوب قصاص عرارت است ار اقنفاب ا رق چ انکه گویی م نص جاب پاب جانی را
دنرال میک ا «مثل نعل» اا را انجاح میده  .همین قعریر در ک ز العرنان ناضتتتل م اد نیز آم ه
استت (ناصتل م ادق 3 :8242ق  .)214موجب قصاص ار نظر ن هاء عرارت است ار «ارهاق نفس
معصتتومه» (شتتهی انی8492 :ق 89ق 88؛ نو :اماح خمی یق بیقا3 :ق  .)921قعری
همان ع اصتتتر قعری

ح وق انان نیز

ن هاء را دارد[« :قصتتتاص] کیفرب استتتت که به حکم قانون ا به استتتیلة

مج یٌعلیه یا االیاب قانونی اا علیه مجرح به کار میراد ا بای در ح ادب که قانون معیّن میک
نظیر جرمی باشتت که ار ررف مجرح صتتورت گرننه استتت .پس بای جرح امجارات شتتریه هم
باشتتت » (جعفرب ل گرادبق  :8297شتتتمار  .)4281الرنه مالحظه میشتتتود که در قعری

اخیر

ان کی قسامح اجود دارد.
به هر رابق آن ه ار قعری

قصتاص برداشتت میشود اقّفاق نظر علما در خصوص مما لت

استتتق ب ین مع ا که الیّدح حق دارد عین همان کارب را راب قاقل انجاح ده که اا انجاح داده
بود .در ای جا یو مستتتئله پیش میآی ا آن ای که اگر قاقل ار رریق گردن ردن یا بری ن گلوب
نردب اا را کشتنه باشت ق آیا اساساً ممکن است در حین اجراب حکم بنوان ار ادامة آن انصراف
داد؟! رریعناً در خصتوص گردن ردن که اصتوالً مجالی براب بارگشتت ار ای قصتاص نیست ا
همه چیز در یو لـظه ااقع میشود انصراف موضوعیّت ن ارد .پس کسی در این مورد قردی ب
نت ارد کته الیّد ح بای پیش ار اجراب حکم قصتتتمیم قیعی خود را بگیرد .ار ستتتوب دیگرق در
خصوص بری ن گلو نیز عاقالنه نیست بپذیریم در میانة راه ناگهان الیّدح انصراف ده ؛ ریرا این
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رننتار اا ننیجهاب جز رجرکش کردن مـکوحٌ علیه ن ارد .چگونه استتتت که در خصتتتوص ذبح
حیوان احکاح شرعی اجاره نمیده که ذبح با چاقوب ک یا با قعلّل انجاح شودق امّا در خصوص
قصتتاص انستتانق چون الیّ دح ستتلی ت داردق بای پذیرنت که اا یکراره ار میانة راه چاقو بر رمین
بگذارد ا بگوی همین کانی است؟!
این مثالها هرچ در عمل اقّفاق نمیانن ق موانق م نضتتتاب ذات قصتتتاص هستتتن ا اگر به
جاب آایخنن ار دار قصتاص به شتکل مما لت انجاح میش بعی نرود که این اشکاالت در عمل
خود را نشتتتان می دادنت قا قانونگذار اادار شتتتود براب قعیین قکلی

راجع به آخرین رمانی که

الیّدح میقوان نظر قیعی ا قغییرناپذیر خود را ب ه ق بیرب بیان یش ت  .این امر به مراقب بهنر ار
قوالی ناستت ع ح پیشبی ی چ ین قکلیفی براب صتتاحب حقّ استتت .اک ون میقوان ستته مورد را
همزمتان بتتا هم میرح کرد :یکی ار رریق خفته کردن بتا ر تابق دیگرب ار رریق گردن ردن ا
ستوّمی ار رریق بری ن گلو به قرقیب سته نفر را به قنل رسان هان  .آیا میقوان گفت که با اجود
ای که حکم قصتاص عاح استت ا قصتاص نیز حقّ الیّدح است شانس این سه نفر یکسان است؟
اگر اجراب حکم قصاص ار رریق مما لت باش ق م امات قضایی الیّدح را ملزح خواه کرد که
در دا مورد اخیر نخستتت نکر ک ا ستتپس قصتتمیم بگیرد .امّا در خصتتوص نفر نخستتت چ ین
الزامی نیستت ا به الیّدح نرصتت داده می شود قصمیم خود را در حین اجراب حکم قغییر ده !
آیا این م ی ی استت؟ آیا نمیقوان گفت که این به مع اب اقّخاذ ستتیاستتتهاب مخنل

در موارد

مشابه است؟

 .4-9لزوم تعيّن حقوق
در ح وق معاصتر اصول منع ّدب براب قابلیّت پیشبی ی آن در نظر گرننه ش ه است که ار جملة
آنها میقوان به اصتتل قانونی بودن جرایم ا مجاراتها اشتتاره کرد .به موجب این اصتتلق نه ق ها
جرایم ا رننارهاب مجرمانه بای در قانون پیشبی ی شتت ه باشتت قا انراد جامعه ار پیش ب ان که
ارقکاب ک اح رننار ار نظر قانونگذار مم وع استتتق بلکه مجارات ا کیفر این رننارهاب مجرمانه
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نیز بتای ار پیش مشتتتخّص شتتت ه باشتتت قا مرقکران احنمالی بنوان قمامی احنماالت ممکن را
پیشبی ی ک ؛ چهبستا این پیشبی ی مانع ار ارقکاب جرح قوستّط آنها شتود .ب یهی است هرگاه
مجارات قیعی ا مشخّصی در قانون پیشبی ی ش ه باش ق ح وق معیّن خواه بود ا اصل قانونی
بودن جرایم ا مجتارات هتا کتارکرد خود را بته خوبی نشتتتان خواهت داد .بتا این همتهق چ ان ه
ستترنوشتتت احکاح دادگاه ها حنّی پس ار قیعی ش ت ن راشتتن نراشتت ا به میل ا اراد ریاندی ه
ستتپرده شتتودق ح وق نامعیّن میشتتود ا نمیقوان چ ان امی ب به کارآم ب اصتتل قانونی بودن
جرایم ا مجاراتها داشتتتت (جعفربق  .)74 :8263ررق این استتتن الل نیز بهنر استتتت الیّدح را
مکلّ

ک یم که ح اکثر قا مهلت معیّ ی پس ار ص ت ار حکم قیعی آخرین خواستتنه ا نظر خود

را اعالح ک ق به نـوب که پس ار ستتپرب ش ت ن آن مهلت دیگر ننوان نظر خود را قغییر ده  .به
نظر نمی رست این راهکار قعارضتی با نصتوص شترعی داشتنه باش ؛ ریرا مر اب مجارات قصاص
خواستتنه ا نظر الیّ دح استتت که ررق آیات ا راایات حق دارد چ ین درخواستتنی میرح ک ا
قعیین مهلت براب قج ی نظر احنمالی اا نیز میقوان در چارچوب احکاح حکومنی ا سایر قواع
ن هی مسلّم قوجیهکردنی باش .
به دالیل پیشگفنه میقوان دالیل دیگرب نیز انزاد .براب مثالق نلستتتفة قیعی شتتت ن احکاح
دادگاه ها براب این استت که ار یو ستو نظم در جامعه مسن ر شود ا ار سوب دیگر چ ان ه حقّ
مکنستتترتهاب براب یکی ار ررنین بته دستتتت آم ق در معرل نابودب قرار نگیرد .در پران ههاب
قصتتاص ممکن استتت ننوان گفت که حقّ مکنستترهاب براب مـکوحٌعلیه ار جهت قصتتاص شت ن
نراهم شت ه استتتق امّا به هر حال نظم اجنماعی اقنضتتا میک احکاح ار یو مرحله به بع میل اً
قغییرناپذیر باشت ا خود این میقوان به بررستی ا دقّت نظر بیشتنر ار سوب الیّد ح کمو ک .
در همین رابیه میقوان به دلیل دیگرب هم اشاره کرد ا آن قأ یر گراههاب نشار ا انکار عمومی
بر ذه یّت الیّدح استتت که بیگمان ممکن استتت بر جهتگیرب نهایی اا قأ یر کاذب بگذارن .
بیقردی ق هرگاه الیّدح مهلت مشتخّصتی براب قیعی کردن نظر خود داشنه باش میقوان ب ان
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هیچ نشتارب ا در کمال آرامش ا با مشورت اررانیان به ننیجه ا نظر نهایی دست یاب ق در حالی
کته اگر چ ین مهلنی در کار نراشتتت ا در هر لـظه ا هر مرحله احنمال قغییر دادن نظر اا اجود
داشتتنه باشتت ق چهبستتا قـت قأ یر دیگران در مرحلة اجراب حکم اعالح گذشتتت ک ق امّا بع ها
انسوس حقّ اِعمالنکرد خود را بخورد.

نتيجه
ار آن ه گفنه شت میقوان ننیجه گرنت که اگر الیّدح قصت گذشت قاقل را داردق بای پیش ار
آنکه ریر پایی برداشتنه شتود ا قاقل حلقآایز شتود نظر خود را اعالح ک  .اگر گذشت الیّدح
پس ار این مرحله اعالح شود ا نشار ر اب ا حالت راحی اارد بر قاقل سرب ص مات جسمی ا
راانی شودق آیا الیّ دح ضامن خسارات ااردش ه نخواه بود؟ ریرا همانیور که گفنه ش رمانی
اِعمال حق کرده است که اصوالً ح ّی ن اشنه است .ب ابراینق بای گفت که گذشت الیّدح «پس
ار آن لـظة خاص» مستموع نیست .هم ینق اگر نظر اا لـاظ شود ا قاقل ار ر اب دار خالص
شودق خسارات ااردش ه بر اا بای جرران شودق ریرا ب ان قردی اا در اراد خسارت هیچ ن شی
ن اشتنه است ا چهبسا قراین ا شواه راش ی نشان میده که خود اا هم میخواست قا ار این
رنج راحی جانکاه هرچه رادقر رها شتتود .الرنه چ ین ستتخ ی شتتگفت نیستتت .داستتنان ماعز بن
مالو ا اقرارب که نزد رستول اهلل (ص) نسرت به رنا کرد ا ار پیامرر خواست قا بر اا ح ّ شرعی
جارب شتتودق نمونهاب بارر براب رهایی مستتلمانی ار این رنج راحی استتت .امّا ای که آیا مستتئول
پرداخت خسارت شخص الیّدح است که «عفو نابجا» داشنه ا سرب چ ین خسارقی ش ه است یا
مستئولیّت آن به عه

کسانی است که این عفو نابجا را ش ی ه ا ب ان عمل کردهان ا سرب  -ا

شتای به عرارت صتـیحقر مراشتر  -چ ین مرات ناگوار جستمی ا پریشتانیهاب ش ی ا دایمی
راحی براب جانی شت هان ق بای پژاهش بیشتنرب انجاح شود .به نظر میرس که در شرایط نعلی
میقوان مستئولیّت آن را بر عه الیّدح گذاشتق مگر آنکه مـ اد اخنیارات الیّدح مشخّص
ا قضتتییق گردد که در آن صتتورت علی ال اع ه مجرب حکم نرای به درخواستتت الیّدح قرقیب
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ا ر ده ا الّا به دلیل مراشرت در ایراد ضرر راحی ا جسمی قع یبکردنی است ا در این نرل
الیّدح نیز هم ون معتاان جرح میقوان مجاراتکردنی باشتتت  .ب ابراینق گاه ممکن استتتت هم
الیّدح ا هم کسی که به نظر الیّدح عمل کرده است با هم ضامن خسارت باش .
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