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  چکیده
خودکشــی را دعــوت بــه  1388اي در سـال   قانونگـذار بــا تصــویب قـانون جــرایم رایانــه  

مطابق با این قانون، براي اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً . انگاري نمود جرم
در دعوت به خودکشی، . هاي داده به عمل آید اي، مخابراتی و حامل هاي رایانه از طرق سامانه

ــوردنظر       ــا روش م ــی ب ــه خودکش ــدارد ک ــاوتی ن ــدارد و تف ــوعیت ن ــی موض روش خودکش
دعوت به خودکشی مقید به نتیجه نیست، هرچند براي تحقق . محقق شود یا نشود کننده دعوت

پیمـان  . آن سوءنیت خاص که متضمن قصد خاص دعوت به خودکشی باشـد ضـروري اسـت   
هـاي   اي یا مخابراتی  یا حامل خودکشی چنانچه متضمن دعوت به خودکشی با ابزارهاي رایانه

برگشـت از دعـوت   . وت بـه خودکشـی اسـت   دعـوت مشـروط نیـز دعـ    . داده باشد جرم است
  .تواند موجب زوال جرم شود نمی

  
.دعوت، خودکشی، سامانه، رایانه، مخابرات، داده: واژگان کلیدي 

  
                                                                                                                       

  )مسئولسندهینو(مازندراندانشگاهشناسی  گروه حقوق جزا و جرم اریدانش*
Email:Shakeri-criminai law@yahoo.com                   

  ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندرانآموخته کارشناسیدانش**
Email: avocate.88@gmail.com 
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  مقدمه
اي براي حفظ و صیانت خود و برقراري مناسبات سالم و هماهنگی میان افـراد  هر جامعه

جـرم، نقـض آن   ،)121: 1386، اردبیلـی (پـردازد  و نهادهاي اجتماعی بـه وضـع قـوانین مـی    
حفـظ جـان   . هاي اساسی تعیـین کـرده اسـت   قوانینی است که جامعه در جهت حفظ ارزش

هاي اساسی جامعه است و دعوت به خودکشی از طریـق فضـاي مجـازي،     ها از ارزش انسان
  .نقض این ارزش است

ی اسـت  لـ عممیرمستقیغای میمستقجهینتشود که  ی به حالتی از مرگ اطالق میخودکش
: 1381آرون،(اسـت بـوده آگـاه عملـش جـه ینتازودادهانجـام راآنی، قربـان شـخص که

، مسـتند بـه آیـه    اسـالم عتیدرشر. ستینجرمی حقوقي هاستمیسغالب  در، این عمل )376
گـرفتن  ی نهی شده و تحقیقاً، نادیـده خودکش،1...التَقتلوااَنفُسکم:... سوره نساء در قرآن 29

اعـم از   رانیـ ایـی  جزاوانین قـ در. )478: تـا ، بیطباطبائی(ي است اخروقوبتعآن، موجب 
و قانون راجع به مجـازات اسـالمی مصـوب     1352و  1304هاي قانون مجازات مصوب سال

ــالمی مصــوب  1362 ــازات اس ــوانین مج ــن1392و 1370و ق ــعزی ــهراج ــب ــرم خودکش ی، ج
معاونت در خودکشـی هـم جـرم    و چون خودکشی جرم نبود،  بودنشدهی نیبشی پمجازاتو

ر .ج.که از این پس ق» ياانهیرامیجرا«قانونبیتصوباقانونگذار1388سالدرولی . نبود
  .انگاري نمودجرم رای خودکشاین قانون، دعوت به  15ماده) ب(بندشود، در  نامیده می

مهمـی   التاسؤلذاست،ینمربوطهابهاماتومباحثی تمامي گوپاسخاین ماده،  قاًیتحق
مجرمیـت مسـتقل اسـت یـا      هیـ نظرتـابع ی، خودکشدعوت به : استمطرحخصوصنیادر

 ایـ آشـود؟   آیا پیمان خودکشی، دعوت به خودکشی محسوب مـی ؟اينظریه مجرمیت عاریه
شود؟ ی موجب زوال جرم میخودکش دعوت به برگشت از

وط بـه احـراز   قبل از طرح بحث الزم به ذکر است، تحقق جرم دعوت به خودکشـی منـ  
ترین عنصـر هـر   از لحاظ نظري، مهم.بریمها به عناصر نام می شرایط خاصی است که از آن

تـوان بـه   جرمی، عنصر قانونی آن، یعنی مستندات قانونی است که در این خصوص فقط می
  :به شرح زیر اشاره کرد) ب(در بند  1388اي مصوب  قانون جرایم رایانه 15ماده 
زیـر اعمالمرتکبدادههايحاملیامخابراتییاايرایانههايیستمسطریقازهرکس«
:شدخواهدمجازاتزیرترتیببهشود،

                                                                                                                       
  ...دینکشراتان خود.....1
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گردانروانیامخدرمواداستعمالیاعفتمنافیجرائمارتکاببهراافرادچنانچه) ب(
یـا تهدیـد یـا ترغیـب یـا تحریـک آمیـز خشـونت اعمـال یاجنسیانحرافاتیاخودکشییا

دهـد، آمـوزش یاکندتسهیلراهاآناستعمالیاارتکابه شیویادهدفریبیاکندوتدع
دوهـر یـا ریالمیلیونبیستتاپنجازنقديجزايیاسالیکتاروزنودویکازحبسبه

  .»شود محکوم می مجازات
مادي و برخی دیگـر روانـی    مفاهیم مذکور در این ماده،برخی از در نگاهی کالسیک، 

دیگر، عناصر مادي و روانی جـرم دعـوت   عبارتبه. قابل فهم است از قانونکه تماماً  تندهس
به خودکشی، برگرفته از عنصر قانونی و قسیم آن است و هرگـز در عـرض و مسـتقل از آن    
نیست، لذا بعد از وضع مستندات قانونی جرم، نوبت به درك مفاهیم مقوم آن یعنـی عناصـر   

تقسیم . رسد که بحث دیگري استها با موضوع می راز انطباق آنمادي و روانی و سپس اح
ها در عمل  مفاهیم مقوم جرم، به عناصر مادي و روانی، به معنی استقالل و جدایی تحقق آن

توان هریک از عناصر مادي جرم را بدون لحـاظ عنصـر روانـی    نیست، یعنی در واقعیت نمی
زمان و توأمان واقع عناصر روانی جرم، هم گویا هریک از عناصر مادي و. آن محقق دانست

رو، در ازاین. ها را از یکدیگر انتزاع و نمایه سازد تواند آن شوند و فقط عقل است که میمی
ضمن بررسی هریک از عناصر مادي جرم دعوت بـه خودکشـی، بـه عنصـر روانـی آن هـم       

  .توجه شده است
ن حقوقی، به سؤاالت فـوق و دیگـر   در این مقاله سعی شده است با لحاظ مبانی و موازی

ابهامات وارده، تحت عنوان دعوت به خودکشی، صراحت دعـوت، اطـالق دعـوت، ابـزار     
بودن مخاطب دعوت، دعوت به معاونت در خودکشی و دعوت، مباشرت در دعوت، معین

.دعوت به خودزنی که منجر به مرگ شود، به شرح زیر، مورد بررسی قرار گیرد
  
  کشی دعوت به خود.1

و در لغـت بـه معنـاي خوانـدن و طلـب کـردن       ) د ع و(اي عربی دارد دعوت در اصل، ریشه
دعوت کسی بـه خودکشـی لزومـاً معاونـت در خودکشـی      ). 10930: 7، ج 1377دهخدا، (است 

قانون مجازات اسالمی تعریف شـده اسـت   126نیست، از این جهت که معاونت در جرم در ماده 
غیب، تطمیع، تحریک، دسیسه، فریب، تهیه یا سـاختن وسـیله ارتکـاب    که با هریک از مفاهیم تر

شود که غیر از دعوت است، بدین  جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم محقق می
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شـدن مخاطـب همـراه نیسـت  یـا اینکـه لزومـی نـدارد کـه          معنی کـه دعـوت لزومـاً بـا تحریـک     
کننـده مضـاف بـر دعـوت     زي نیست که دعوتکننده با دعوت تطمیع شده باشد و نیاخودکشی

هاي مالی یا مادي، شـخص را مصـمم بـه ارتکـاب خودکشـی کنـد و حتـی        کردن با دادن انگیزه
لزومی ندارد که این دعوت توأم با اصـرار یـا تأکیـد باشـد، بلکـه صـرف دعـوت بـه خودکشـی          

اخـص از دعـوت   توان هریک از مفاهیم معاونـت در جـرم را    با این توصیف می. کند کفایت می
هـا   ترین وجه تمایز دعوت از معاونت در جـرم قتـل عمـدي، در نتیجـه و تعاقـب آن     مهم. دانست

شود که جرم اصلی یعنی قتـل عمـدي    است، به این معنی که زمانی جرم معاونت در قتل واقع می
. چنین نیست که حتماً خودکشی محقق شـود که در دعوت به خودکشی اینمحقق شود، درحالی

واحـوال و  میـزان تـأثیر دعـوت، بـه اوضـاع     . ته دعوت همچون معاونـت بایـد نوعـاً مـؤثر باشـد     الب
بنــابراین . شــونده بســتگی داردکننــده و دعـوت  خصوصـیات روانــی و موقعیــت و رابطـه دعــوت  

دعوت، مبنی و مسبوق به ارتباط قبلی میان طرفین است و بالبدایـه دعـوت بـه خودکشـی محقـق      
  .    ري موضوعی و موکول به تشخیص قاضی استشود و احراز آن ام نمی

در دعوت بـه خودکشـی، روش اجـراي خودکشـی نیـز از اهمیـت برخـوردار نیسـت و         
. موضوعیت ندارد زیرا واژه دعوت اطالق دارد و مقید به انجـام روش خاصـی نشـده اسـت    

را دعـوت بـه خودکشـی بـا قـرص      » ب«با پیامک تلفـن همـراه خـود،    » الف«عنوان مثال،  به
کشـد یـا حتـی    بعد از خواندن متن پیامک، خودش را با اسلحه   می» ب«. کند اي میکشنده
در اینجا دعوت به خودکشی واقع شده است زیرا آنچه اهمیت دارد، دعوت اسـت،  . نکشد
  .کننده محقق شود یا خیر نظر از اینکه خودکشی با روش موردنظر دعوتصرف

مخاطب، داخـل در مفهـوم دعـوت بـه      کردن صرف بیان روش خودکشی، بدون دعوت
ارسـال  » ب«اي به پست الکترونیکـی  نامه» الف«به عبارت بهتر، زمانی که . خودکشی نیست

هاي مختلف خودکشـی را بیـان مـی دارد، بـه دلیـل فقـدان دعـوت،        دارد و در آن روشمی
  .شودر نمی. ج. ق 15ماده ) ب(مشمول بند 

. توان کسی را دعوت به خودکشی کـرد  نمی دعوت، رفتاري مثبت است و با ترك فعل
کننده با علم  این رفتار نیز باید عمداً و با قصد دعوت به خودکشی همراه باشد، یعنی دعوت

گیـرد و همچنـین اراده بـه    هایی که بـه کـار مـی   به دعوت و آگاهی به مفهوم الفاظ یا نوشته
شـی نمایـد زیـرا    دعوت و با خواست تحقق خودکشی، شخص مخاطب را دعوت به خودک

شونده اسـت، هرچنـد   کننده از اراده خود به دنبال اثر و نتیجه یعنی خودکشی دعوت دعوت
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به بیان دیگـر،  . که مخاطب، خودکشی نکند  یا عملیات خودکشی به هر دلیلی ناموفق بماند
بــاوجودي کــه دعــوت بــه خودکشــی جــرم مطلقــی اســت و نیــاز بــه تحقــق نتیجــه نــدارد،  

  . ماع شرایط، مجرم شناخته شودءنیت خاصی داشته باشد تا با اجسو کننده باید دعوت
در. توانـد پیمـان خودکشـی محسـوب شـود      دعوت به خودکشی اگر طرفینی باشد، مـی 

قتـل قـانون درکـه یدرحـال اسـت، امـده ینانیـ مبـه ی سـخن ی خودکشمانیپازرانیاحقوق
بخـش در. )85: 1994دون، برانـ (استهي شدانگارجرم، عملنیا، انگلستان1957مصوب

پیمـان خودکشـی عبـارت اسـت از  توافـق      «: استشدهفیتعرعملنیاقانون،نیا3بند4
جانبخواهدکیهرنکهیاازاعمها، آنهمهشدنکشتهمشترك بین دو یا چند نفر با هدف 

انجـام ی خودکشـ مـان یپکی بهواردشوندهشخصکهراآنچهکنیلر،یخای ردیبگراخود
راسخعزمکهشودانجامی حالدرآنکهمگرکرد،ی تلقی خودکشمانیپتوانینم، دهدیم
مـثالً دو  . 1»استبودهمانیپآنی پدرمردناو)مقصود، سوءنیت خاص از این پیمان است(

کننـد کـه بـه زنـدگی خـود پایـان       یا چند نفر از طریق کنفرانس ویدیویی با هـم توافـق مـی   
سـپارد،  زنـد و جـان مـی   بـا چـاقویی رگ دسـت خـود را مـی     ) الف(ها  ببخشند، یکی از آن

در قانون انگلسـتان  . زند، از این کار منصرف شده و دست به هیچ اقدامی نمی)ب(دیگري، 
شـود، مگـر آنکـه     پیمان خودکشـی تلقـی نمـی   » ب«موجب ماده فوق، این عمل نسبت به  به

پیمان بـه خودکشـی ممکـن    . است او مردن در پی آن پیمان بوده 2ثابت شود که عزم راسخ
: »قتـل «قـانون  ) 4(1موجب بخش  به. اي از زمان باشداست پیمان به کشتن یکدیگر در لحظه

کسی که متعاقب یک پیمان خودکشی که بین او و دیگـري منعقـد شـده اسـت دیگـري را      
کنـد، محکـوم بـه ارتکـاب قتـل       شدن او توسط شخص ثالثی شـرکت مـی  کشته یا در کشته

که در حقـوق کیفـري ایـران، ایـن نـوع کشـتن،       حالی، در3خواهد بود، نه قتل عمدغیرعمد 
                                                                                                                       
1. 4.(3)For the purposes of this section “suicide pact” means a common agreement 
between two or more persons having for its object the death of all of them, whether 
or not each is to take his own life, but nothing done by a person who enters into a 
suicide pact shall be treated as done by him in pursuance of the pact unless it is done 
while he has the settled intention of dying in pursuance of the pact.
2. Settled Intention.
3. (1) It shall be manslaughter, and shall not be murder, for a person acting in 
pursuance of a suicide pact between him and another to kill the other or be a party to 
the other killing himself or being killed by a third person.
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هرچند ناشی از پیمان به خودکشی باشد، قتل عمدي و موجب قصاص اسـت و اگـر پیمـان    
به خودکشی به همان معناي واقعی خود باشد، یعنی اینکه طی توافقی هـر کـس خـودش را    

صـحبت  اینترنتـی هـم   1وگـوي ر در اتاق گفـت با یکدیگ» ب«و » الف«بکشد، بدین نحو که 
شوند و با یکدیگر پیمان خودکشی ببندند، بدین گونه که در یک زمان معین هریـک خـود   

به هر علتی خود را نکشت، با توجه بـه اینکـه هـر پیمـان     ) الف(ها  را بکشد، اگر یکی از آن
اجـراي   متضمن دعوت است، پس پیمان به خودکشی، دعوت به خودکشـی محسـوب و بـا   

  .شدن یکی، دیگري مرتکب جرم دعوت به خودکشی شده استآن و بابت کشته

  صراحت دعوت.2
در هریـک از دو حـال بایـد صـریح باشـد و      . دعوت ممکن است شفاهی یا کتبی باشـد 

فیلم کوتـاهی از خودکشـی دیگـري بـه     » الف«براي مثال، . کند بودن آن کفایت نمیضمنی
امیدوارم کـه ایـن فـیلم برایـت     : کند ستد و همچنین اضافه میفرمی» ب«آدرس الکترونیکی 

نه کتباً و نه » الف«در این مثال، دعوت به خودکشی محقق نشده است، زیرا . مفید واقع شود
همچنـین لزومـی نـدارد کـه     . صراحت، دعوت به خودکشـی ننمـوده اسـت   را به» ب«شفاهاً 

صـرف اینکـه مفهـوم    . ته باشـد دعوت به خودکشی، در لفظ نیز داللـت بـر خودکشـی داشـ    
، موضـوعیت  »دعـوت «دیگر، لفـظ  عبارتبه. دعوت، به خودکشی داللت کند، کافی است

کند  حتی صرف داشتن قصد دعوت به خودکشی، بدون رفتار مؤید آن، کفایت نمی. ندارد
بلکه این قصد باید صراحتاً با رفتاري که داللت بر دعوت به خودکشی کند، به منصه ظهور 

  .دبرس
هاي قراردادي مابین طـرفین حتـی اگـر مفهـوم     شاید این تردید پیش آید که آیا عالمت

ها عرفاً داللت بر خودکشی نکند، باز هم با توجه به توافق طرفین، دعوت بـه خودکشـی    آن
پیـام  » الـف «کـه  کننـد کـه درصـورتی   با هم توافق مـی » ب«و » الف«شود؟ مثالً  محسوب می

ارسال نمود، این عالمت دال بر دعـوت بـه خودکشـی    » ب«به  )(کوتاهی حاوي عالمت 
بـه  . کند بود، بر عدم دعوت به خودکشی داللت می) (است و اگر پیامک حاوي عالمت 

هاي قراردادي هم باید عرفـاً  کند و حتی عالمت مابین کفایت نمیرسد که توافق فینظر می
  . داللت صریح بر دعوت طرف دیگر به خودکشی کنند

                                                                                                                       
1. Chat room
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وت به خودکشی با پیشنهاد به خودکشی تفاوت دارد، هرچنـد کـه تفکیـک ایـن دو     دع
در پیشنهاد، صراحت و جهـت مسـتقیم بـه انجـام عمـل خـاص       . رسدکمی دشوار به نظر می

از طریق تلفن که یـک سـامانه مخـابراتی اسـت،     » ب«به » الف«مثالً زمانی که . وجود ندارد
؛ در این حالت دعوت به خودکشی واقـع نشـده   »حاال بد نیست خودت را بکشی«: گویدمی

یعنـی  (است بلکه صرفاً یک پیشنهاد است زیرا مخاطب در مواجهـه بـا فقـط یـک گـزینش      
عبـارت بـه . شـود  نیست و منجزاً و صراحتاً مخاطب به خودکشی فرا خوانده نمی) خودکشی

شـونده را  دار به خودکشی است، بدون اینکه دعـوت دیگر، دعوت  صریح و منجز یا جهت
که بـا  طوريدر مسیر دو یا چند راهی انتخاب انجام خودکشی یا عدم انجام آن قرار دهد، به

اطالع از این دعوت، فقط خود را در گزینش و اجراي  مفاد آن یعنی خودکشی ببینـد و اال  
دستور به خودکشی هم دعوت به خودکشـی  . آن را نباید دعوت، بلکه یک پیشنهاد دانست

در دستور به خودکشی هم دعوت نهفتـه اسـت ولـی آمرانـه و متجـاوز از حـدود       است زیرا 
عبـارتی چـون دعـوت بـه     بـه . این خصوصـیت اضـافی، نـافی دعـوت نیسـت     . متعارف است

خودکشی، اخص از دستور به خودکشـی اسـت، پـس دسـتور بـه خودکشـی بـا اسـتفاده از         
  .شود ابزارهاي موردنظر قانونگذار نیز موجب تحقق جرم می

تواند موجب  ی میخودکشبه دعوت برگشت از ایآمکن است این ابهام پیش آید که م
تلفـن او را دعـوت بـه     قیاز طر ،یبه خودکش »ب«با اطالع از قصد  »الف«زوال جرم شود؟ 

گـذارد و اسـلحه را بـه    یماشه مـ  يدر همان لحظه دستش را رو زین »ب«،کند خودکشی می
کـار نیـ اانجـام ازرااوکنـد یمـ ی سـع و  شـده مانیشپ ناگهان»الف«.ردیگیطرف خود م

در این خصوص . کشدیمراخودش، اسلحهآنباوننمودهی توجهاوبه»ب«.کندمنصرف
زیرا این جرم  لحظه واقع شده است کیدر  یخودکش دعوت بهجرم  يعنصر مادباید گفت 
لحظـه کی درجرمي ادمعنصرمبنی بر اینکه ) یآن(يفور جرمبا لحاظ تعریف . آنی است

 »الف«یمانیپش، باید گفت که این جرم محقق شد و )163: 1386ان،یگلدوز(شودیمواقع
عبارتبه. نداردمسئولیت کیفري وي در  يریو تأث است بوده فعل دعوت ندیبعد از اتمام فرآ

  .دیگر، دعوت به خودکشی انجام شده است، هرچند که خودکشی واقع نشود
  

وتاطالق دع.3
شـود، از اولـین مبـاحثی کـه مطـرح      انگاري مـی در حقوق کیفري، زمانی که عملی جرم

. در دعوت به خودکشی نیز این بحث مطرح اسـت . شود، بحث اطالق  یا تقیید آن است می
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اي باشد، مانند ربـایش مـال در سـرقت کـه مقیـد بـه       چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه
نامند و اگـر  ل که مقید به ازهاق نفس است، جرم را مقید میضرر است یا عمل کشتن در قت

: 1387نوربها، . (نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، مطلق استصرف انجام عمل مجرمانه صرف
در واقع، صحیح است که براي تحقق جرم، باید عنصر مادي وجود داشـته باشـد ولـی    ) 232

از ایـن  . ي شده باشد تـا جـرم محقـق شـود    لزومی ندارد که عمل مادي منجر به نتیجه زیانبار
فـرض اول ایـن   : تـوان متصـور شـد    ر مـی .ج.ق 15ماده » ب«جهت سه فرض را با لحاظ بند 

نیـز اقـدام بـه خودکشـی     » ب«نمایـد و  را بـه خودکشـی دعـوت مـی    » ب«، »الـف «است که 
فرض دوم ایـن اسـت کـه بـاوجود     . جان خود را از دست بدهد» ب«نماید و در پی آن، می

شود  اي حاصل نمیو اقدام به خودکشی فرد مذکور، نتیجه» ب«به خودکشی » الف«عوت د
. کند اقدام به خودکشی نمی» ب«به خودکشی، » الف«رغم دعوت و در فرض سوم هم علی

ر در تبعیـت  .ج.ق 15مـاده  ) ب(پاسـخ ایـن مباحـث را بایـد در حـدود بنـد        رسـد یمنظربه
در تمـامی ایـن حـاالت، حتـی     . مستقل پیگیري کرد دعوت به خودکشی از نظریه مجرمیت

اولی حتی اگر اقـدام بـه خودکشـی کنـد و موفـق      طریقاگر مخاطب هیچ اقدامی نکند  یا به
ر قـرار  .ج.ق 15) ب(کننده مشـمول بنـد    باشد  یا حتی خودکشی ناموفق باشد، عمل دعوت

  .گیردمی
اي؛ در ابتـدا بایـد   ا عاریـه اینکه دعوت به خودکشی تابع نظریه مجرمیت مستقل اسـت یـ  

اینکـه  . شـود  گفت هرکس با لحاظ جمع عناصر خاصی مرتکب جرم و مجـرم شـناخته مـی   
بودن شخص دیگري باشـد، دور از منطـق حقـوقی    بودن یک شخص، وابسته به مجرممجرم
طور استثنائی از این منطق عرفی ا درمورد معاونت در جرم به. م. قانونگذار ایران در ق. است

شناسـد کـه مباشـر، جـرم اصـلی را      عقالیی عدول کرده است و معاون را زمانی مجرم میو 
قانون مجـازات   126از این جهت در حقوق ایران با توجه به تبصره ماده . مرتکب شده باشد

رود، مخصوصـاً کـه در تبصـره ایـن مـاده از      اسالمی، معاونت، جرم مسـتقلی بـه شـمار نمـی    
ایـن بـدین معنـی اسـت کـه جـرم بایـد        . صحبت شده است وحدت قصد بین مباشر و معاون

توسط مباشر واقع شود تا وحدت قصدي بین مباشر و معاون جـرم بـه وجـود آیـد واال اگـر      
آید تا بر اسـاس آن  جرم توسط مباشر واقع نشود وحدت قصدي از این جهت به وجود نمی

المی نبود، جا داشت کـه  قانون مجازات اس 126در واقع اگر تبصره ماده . معاونت واقع شود
چنـین  در حقوق ایران نیز براي معاونت، از نظریـه مجرمیـت مسـتقل اسـتفاده شـود کـه ایـن       
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یعنی باوجود اینکه قانونگذار، برخی . اي وجود نداردر چنین تبصره.ج.ق 15در ماده . نیست
انگـاري نمـود، از وحـدت قصـد بـین       از مصادیق معاونت در خودکشی را با شـرایطی جـرم  

بنابراین دعوت به خودکشی تابع نظریه مجرمیت . باشر و معاون جرم، حرفی به میان نیاوردم
  .مستقل است

بودن، مقیدبودن به نتیجه قرار ندارد بلکه گـاهی در مقابـل مطلـق،    همیشه در مقابل مطلق
دعوت، حتی اگر مشروط به وقوع امري باشد، به دلیـل اطـالق آن   . مقیدبودن به شرط است

، باز دعوت به خودکشی واقع شده است، هرچند ممکن اسـت خودکشـی در زمـان    در ماده
تحقق شرط واقـع شـود یـا حتـی در زمـان بعـد هـم واقـع نشـود؛ چـون خودکشـی یـا عـدم              

مـثالً زمـانی کـه    . کننده ندارد و مقید به نتیجـه نیسـت   خودکشی تأثیري در مجرمیت دعوت
طـالق کـرد، خـودت را از بـین ببـر،       اگر همسرت از تـو تقاضـاي  : می گوید» ب«به » الف«

توجه در شرط این است که لزومی ندارد که نکته قابل. دعوت به خودکشی واقع شده است
شرط، استقبالی باشد، بدین معنی که حتماً مربوط به آینده باشد بلکه به گذشته یا حـال هـم   

 پـس اگـر دعـوت بـه خودکشـی معلـق بـه عـدم پـذیرش در آزمـون          . تـوان شـرط کـرد    می
که آزمون، هفته پیش برگزار شـده باشـد، بـاز دعـوت واقـع شـده       استخدامی باشد، درحالی

بـه . کنـد  همچنـین شـرط احتمـالی کفایـت مـی     . است، گویا هیچ شرطی وجود نداشته است
در جایی که خودکشی معلق به یک نظم . الوقوع هم کافی استدیگر، شرط محتملعبارت

اگر صبح خورشید طلوع کرد، خـود را  : کننده بگویدشود، مثل حالتی که دعوتطبیعی می
بکش، باز دعوت به خودکشی واقع شده است ولی اگر خودکشی معلق به امر محالی شـد،  

اگـر  : کننده به مخاطب خود بگویـد  دعوت به خودکشی واقع نشده است، مثل اینکه دعوت
مـوارد، قصـد دعـوت     گونـه خورشید فردا طلوع نکرد، خودت را از بین ببر؛ زیرا که در این

  . وجود ندارد
  
  ابزار دعوت.4

هاي داده، ابزارهایی هستند که قانونگذار در ماده  اي، مخابراتی یا حامل هاي رایانه سامانه
.عنوان ابزار خاص ارتکاب جرم دعوت به خودکشی نـام بـرده اسـت    ها به ر از آن.ج.ق 15

ست، که ممکـن اسـت بـه صـورت     خصوصیات مشترك این ابزارها، امکان ارائه اطالعات ا
توان افراد را به خودکشی دعـوت کـرد، امـا     با متن و صوت می. متن، صوت یا تصویر باشد
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دادن تصویر بتوان شخصی را دعوت به خودکشی کـرد، محـل تردیـد و جـاي     اینکه با نشان
ي، ا هـاي رایانـه   سـامانه : انـد از اند و مطـابق بـا قـانون عبـارت    این وسایل حصري. تأمل است

اینها تنها ابزارهایی هستند که اگـر بـراي دعـوت بـه     . هاي داده هاي مخابراتی و حامل سامانه
اهمیتـی نـدارد دعـوت مـذکور     . شـود  خودکشی مورد استفاده قرار گیرنـد، جـرم واقـع مـی    

 1شفاهی از طریق تلفن به عمل آید  یا اینکه کتباً از طریق پست الکترونیکـی یـا پیـام کوتـاه    
فهوم مخالف آن این است که صرف دعوت بـه خودکشـی بـدون اسـتفاده از     م. ارسال شود

تر آن بود که قانونگذار، دعوت به خودکشی را محدود به استفاده شایسته. ها جرم نیست آن
دانسـت زیـرا  وقتـی    اي جـرم مـی  کرد و آن را بدون استفاده از هر وسـیله از این ابزارها نمی

اولـی بایـد   طریـق فن، ایمیل یـا پیامـک،  جـرم باشـد، بـه     دعوت به خودکشی با استفاده از تل
چنـین  ها هم جرم باشـد؛ کـه در قـانون حـاکم ایـن      دعوت به خودکشی بدون استفاده از آن

  .نیست و وسیله دعوت مذکور در قانون موضوعیت دارد
ها، در انطباق با قـانون،   این نکته را نیز باید در نظر گرفت که مالك تشخیص این سامانه

اگر عرف خاص یعنی . بر عرف عام ترجیح دارد) اهل فن(تحقیقاً عرف خاص . ف استعر
اي اسـت، دیگـر رجـوع بـه عـرف عـام        ي، سامانه رایانـه ا نظریه کارشناسی بگوید که سامانه

مثالً رادیو  یا تلویزیون از دیدگاه اهل فن، هـم سـامانه   . ضرورتی ندارد و غالب بر آن است
مخابراتی است، هر چنـد کـه در عـرف عـام، مـردم ایـن دو را تحـت        اي و هم سامانه  رایانه
در قـانون  . شناسند و همین طـور بـالعکس هـم ممکـن اسـت     یک از دو عنوان فوق نمیهیچ

یـک از ایـن ابزارهـا تعریـف نشـده اسـت امـا در قـانون         هـیچ 1388اي مصـوب   جرایم رایانه
و همچنــین الیحــه ) 2001(، کنوانســیون جــرایم سـایبر  1382تجـارت الکترونیکــی مصـوب   

ها پرداخته شده اسـت، کـه بـه     طور مختصر به تعریف آناي، به قانونی مجازات جرایم رایانه
  .شود ها اشاره می آن

  
اي هاي رایانه سامانه. 4-1

سـامانه  «: مقـرر داشـته اسـت    1382قـانون تجـارت الکترونیکـی مصـوب      2ماده ) و(بند 
افـزاري  نـرم  -افـزاري هـاي متصـل سـخت   اي از دستگاههر نوع دستگاه یا مجموعه 2اي رایانه

                                                                                                                       
1. Short Message Service 
2. Computer system
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کنوانسیون ) a(مطابق با بند این ماده. »کند است که ازطریق پردازش خودکار داده عمل می
هرگونـه  : کند اي را چنین تعریف می تنظیم شده است که سامانه رایانه) 2001(1جرایم سایبر

هم است که مطابق با یک برنامه، پردازش  اي از ابزارهاي مرتبط و متصل بهابزار یا مجموعه
این دو تعریف هیچ تفاوت مـاهوي بـا یکـدیگر ندارنـد      2.خودکار داده ها را انجام می دهد

اي، یک سامانه ارتباطی است که  ها بیانگر این مهم هستند که سامانه رایانه بلکه هر دوي آن
که به کاربر خود اطالعـات   تشکیل شده است 5و شبکه 4افزار، نرم3افزاراز سه بخش سخت

هـاي  ، رایانـه 7، نـوت بـوك  6تـوان بـه تبلـت    اي مـی  دهـد؛ از مصـادیق سـامانه رایانـه    ارائه می
مثالً مورد اخیرکه به کاربر خود ایـن امکـان را    10.اشاره کرد) Voip(و  9، لپ تاپ8شخصی

سـامانه   دهد که با اسـتفاده از اینترنـت، بـا دیگـران مکالمـات تلفنـی داشـته باشـد، یـک         می
  .اي است زیرا سه جزء رایانه را داراست رایانه

قرار دارند کـه تحـت شـمول    ... هاي مکانیکی و  اي، سامانه هاي رایانه در مقابل سامانه    
هـاي کاغـذي، مـورس، تایـپ     گیرند مانند ارسال و مراسالت نامهر قرار نمی. ج. ق 15ماده 

  .نون حاضر استدستی و هر وسیله دیگر که منصرف از بحث و قا
  

  هاي مخابراتی سامانه. 4-2
 11سیسـتم مخـابراتی  « : دارداي مقرر می نویس قانون جرایم رایانهماده یک پیش) ب(بند 

ها براي انتقـال الکترونیکـی اطالعـات میـان منبـع و      اي از دستگاههر نوع دستگاه یا مجموعه
                                                                                                                       
1. Convention on Cybercrime
2.  a "computer system" means any device or a group of interconnected or related 
devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic 
processing of data.
3. Hardware
4.  software
5.  Network
6. Tablet
7. Notebook
8. Personal Computer
9. Laptop
10.Voice over Internet protocol, a technology for making telephone calls over the 
Internet in which speech sounds are converted into binary.
11. Communication System



1392فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 98

باطی است که براي گیرنده یک گیرنده یا آشکارسازي نوري از طریق یک یا چند مسیر ارت
شود که بـا اسـتفاده از    در واقع سامانه مخابراتی در جایی استفاده می.»قابل فهم و تفسیر باشد

. دست آوردتوان اطالعات موردنیاز را از جایی که دسترسی فیزیکی به آن نیست، به آن می
1روزي، واکـی تـاکی  هـاي ثابـت و همـراه امـ    توان به تلفن ها می از مصادیق شایع این سامانه

  .اشاره کرد... و ) بیسیم(
هـاي مخـابراتی مـرز قابـل      اي و سـامانه  هاي رایانه نکته قابل ذکر این است که بین سامانه

هـاي مهندسـی   یا آنژیوگرافی، نوعی از دستگاه» Voip«عنوان مثال  به. تفکیکی وجود ندارد
ایـن دسـتگاه، هـم    . رودمیهاي قلب به کار است که براي شناسایی گرفتگی رگ 2پزشکی

شـود  به این دلیل سامانه مخابراتی محسوب مـی .اي است و هم سامانه مخابراتی سامانه رایانه
شـودو  شود و به مقصد موردنظر منتقل مـی هاي دیجیتالی میکه متن و صوت، تبدیل به داده

د تصور کرد که هر البته نبای. اي هم هست زیرا سه جزء اصلی رایانه را داراست سامانه رایانه
عنوان وسیله دعوت مورد استفاده قـرار گیـرد، بلکـه     تواند به اي یا مخابراتی، می سامانه رایانه

صرفاً مصادیقی موردنظر اسـت کـه بتوانـد اطالعـات خاصـی را کـه در عـرف، داللـت بـر          
.صورت متن یا صوت به دیگري منتقل کنندخودکشی کند، به

  
  هاي داده حامل.4-3

اي، تعریفی از  ین مختلف اعم از قانون تجارت الکترونیکی  یا قانون جرایم رایانهدر قوان
b(4(در کنوانسـیون جـرایم سـایبر نیـز در بنـد      . ارائـه نشـده اسـت    3»هاي داده حامل«عبارت 

نـویس  مـاده یـک پـیش   ) ج(تعریف شده است که مشابه با تعریفی است کـه در بنـد   » داده«
اي، عبـارت اسـت از هـر     مطابق با این مـاده، داده رایانـه  . ده استاي آم قانون مجازات رایانه

اي  نمادي از واقعه، اطالعات یا مفهوم به شکلی مطلوب براي پردازش در یک سامانه رایانـه 
اي هـاي داده، مجموعـه   حامـل . اي کـارکرد داشـته باشـد    شـود سـامانه رایانـه    کـه باعـث مـی   

توان به سادگی  که قابلیت حمل دارند و می سازي اطالعات استگوناگون از وسایل ذخیره
                                                                                                                       
1. Walkie-talkie
2. Angiography
3.  Data carrier
4. b  "computer data" means any representation of facts, information or concepts in a 
form suitable for processing in a computer system, including a program suitable to 
cause a computer system to perform a function.



99   جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفري ایران

، لـوح  2، دیسک سخت1ها را از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل ساخت مانند دیسک نرمآن
هـا، هریـک    کـه ایـن حامـل    6و حافظـه  5، دیسک ویدیوئی دیجیتال4، نوار مغناطیسی3فشرده

بـا لحـاظ عـدم    ). 42: 1385برنـدن،  (سازي اطالعات دارنـد  هاي خاصی براي ذخیرهظرفیت
هاي داده توسط قانونگذار و همچنین بـا توجـه بـه پیشـرفت فنـاوري در       ذکر مصادیق حامل

هاي داده در آینده به وجود  طول زمان، این امکان وجود دارد که مصادیق جدیدي از حامل
  .آید

راي عنوان ابزاري ب هاي داده  به ر، ممکن است حامل. ج. ق 15ماده ) ب(با توجه به بند  
تـوان بـه مـوردي اشـاره کـرد       در این زمینه می. دعوت به خودکشی مورد استفاده قرار گیرد

که فردي متنی را که داللت بر دعوت به خودکشی دارد در یک حافظـه ذخیـره کنـد و بـه     
  .مخاطب خود دهد و بدین وسیله او را از متن آن مبنی بر دعوت به خودکشی آگاه کند

  
  مباشرت در دعوت.5

واسـطه بـه   ، دعوت بایـد بـی  )1382(قانون تجارت الکتریکی  27ماده ) ج(توجه به بند با 
کننده باید دعوت را به مباشـرت مرتکـب شـود، نـه اینکـه       عمل آید؛ بدین معنی که دعوت

شونده قرار دهد، مگر اینکه مفـاد دعـوت، عینـاً بـه     شخص دیگري را واسطه خود با دعوت
زارهاي مذکور در قـانون منتقـل شـود، هرچنـد از همـان وسـیله       فرد موردنظر با استفاده از اب

ایمیلی ارسال نماید و در آن از او بخواهد » ب«به » الف«طور مثال اگر به. استفاده نشده باشد
» ج«برساندو او هم مفهوم ایمیـل را بـه   » ج«پیغام او را مبنی بر دعوت به خودکشی به اطالع 

ه خودکشی واقـع نشـده اسـت، هرچنـد کـه از ابـزار       صورت پیامک ارسال کند، دعوت ببه
عبارتی مـالك، انتقـال عـین پیـام اسـت و در ایـن       به. موردنظر قانونگذار استفاده شده است

امـا اگـر در همـین    . کنـد  کفایـت نمـی   15مورد، صرف استفاده از ابزارهاي مذکور در ماده 
                                                                                                                       
1. Floppy Disk
2.  Hard Disk
3.  Compact Disk
4. Magnetic Tape
5. Digital Video Disk (DVD)
6. Flash Memory

را دریافت کند، اما شامل » داده پیام«ساز قصد دارد وي شخصی است که اصل :)Addressee(مخاطب : ج/ 7.2
  .کند نخواهد شد عنوان واسطه عمل می به» داده پیام«شخصی که در ارتباط با 
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بـا پیامـک ارسـال دارد،    » ج«مبنی بر دعوت به خودکشی را به » الف«، عین پیام »ب«مورد، 
تحـت  » ب«درصورت وقوع خودکشی، . واقع شده است» الف«دعوت به خودکشی توسط 

، داراي مسئولیت کیفـري اسـت زیـرا بـا     »الف«عنوان معاون در دعوت به خودکشی توسط 
قانون مجازات اسالمی، موجب تسهیل وقـوع جـرم دعـوت بـه      1261ماده ) پ(توجه به بند 

  .خودکشی شده است
  

  بودن مخاطب دعوتمعین.6
) تیشخصـ (تیهودراشتباهقانون مجازات اسالمی در قتل عمدي،  2942مستند به ماده 

وکنـد یمرییتغجرمعنواننهبدین معنی که . استریتأثیبیی جزاریتقصنوعدرهیعلیمجن
چنین  در دعوت به خودکشی نیز ).61: 1386ان،یگلدوز(شودیملیزامرتکبتیمسئولنه

بـه تصـور اینکـه    ) با لحاظ شرایط دعوت(کننده، فردي را  است، بدین معنی که اگر دعوت
بوده است، باز هم دعوت به » ب«است دعوت کند و بعد معلوم شود که این شخص » الف«

باید در نظر . خودکشی واقع شده است، چرا که اشتباه در هویت، اثري در وقوع جرم ندارد
پسـت   قیـ طراز» الـف «. بـودن مخاطـب دعـوت نـدارد    افـاتی بـا معـین   داشت که این امـر من 

» ب«اي کند ولی بـرادر  را دعوت به خودکشی با استفاده از قرص کشنده» ب«،الکترونیکی
دانـد  رغم اینکـه مـی  که دسترسی به پست الکترونیکی وي دارد، تحت تأثیر دعوت او، علی

ین ادر. کشدنظر، خودش را میاست، با استعمال قرص مورد» ب«مخاطب دعوت، شخص 
عـالوه  بـودن طـرف دعـوت و بـه    فرض، دعوت به خودکشی واقع نشده است زیرا مشـخص 

تـوان دعـوت بـه خودکشـی شـخص یـا اشـخاص         شدن، شرط است و لذا نمیمخاطب واقع
در ایـن خصـوص چـون بـراي دعـوت بـه خودکشـی        . ناشناس را مشمول این ماده قـرار داد 

به بیـان  . هم شروع به جرم واقع نشده است» الف«قائل شد، نسبت بهتوان شروع به جرم  نمی
از  مالف«مثل اینکه. دیگر، الزم است فرد خاصی مورد خطاب قرار گیرد تا جرم محقق شود

                                                                                                                       
  :شونداشخاص زیر معاون جرم محسوب می :0126ماده .1

هرکس دیگري را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم نماید یا دسیسه و فریب یا سوءاستفاده از  - الف
  .قدرت، موجب وقوع جرم گردد

  .هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد -ب
  .هر کس وقوع جرم را تسهیل کند -پ
علیه و فرد مورد نظر، هر دو که مجنیاگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگري شود درصورتی .2

  .شود این قانون نباشند، جنایت عمدي محسوب می 302مشمول ماده 
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، بعداً معلـوم شـود   ي کنداکشندهازقرصاستفاده  را دعوت به» ب«پست الکترونیکی  قیطر
اسـت،   کـرده فـوت ی قلبه حمللیدلبه» ب«،کیپست الکترونی ارسالچند لحظه قبل از  که

مخاطب قرار نگرفته است تا دعوت به خودکشی واقع شود یا در فرضی » ب«در این حالت 
بنویسـد، امـا اشـتباهاً آن را بـه پسـت الکترونیکـی       » ب«اي بـراي شخصـی   نامه» الف«دیگر، 

میـل آگـاه شـود؛ در    دیگري ارسال کند و او را دعوت به خودکشی کند و او هم از مفاد ای
این حالت نیز جرم واقع نشده اسـت زیـرا مخاطـب دعـوت، غیـر از کسـی اسـت کـه آن را         

شاید این ابهام پیش آید که آیا دعوت به خودکشی از طریـق رادیـو و   . مالحظه کرده است
بـودن مخاطـب و بـا لحـاظ رعایـت      پذیر است یا خیر؟ با توجه به لزوم معینتلویزیون امکان

پـذیر اسـت مگـر    توان گفت دعوت از طریق رادیو وتلویزیون هم امکان ت، میشرایط دعو
  .اینکه دعوت عام باشد یا مخاطب خاصی نداشته باشد

شود، مطلقاً مهدورالدم باشـد، بـدین معنـی کـه      اگر شخصی که دعوت به خودکشی می
اً نسـبت  یا صرف) 152: 1390قدسی، (طور مطلق غیرمعصوم باشد، مثل کافر حربی نفس او به
کننـده هـدر    کننده مهدورالدم باشد، در هردو صورت، خـونش نسـبت بـه دعـوت     به دعوت

ازراخـود جـان احتـرام اسـت مـرگ هاآنًمجازاتاصوالکهی جرائمنیمرتکباست زیرا 
تعـرض درصـورت کهي طوربهشوندیمخارجی اسالمجامعهی تیحماچترازو  دادهدست

،يخوانسـار (داشـت نخواهـد ی تیمسـئول چیهـ هیـ دوقصـاص بـه نسبتی جانآنان،نفسبه
، طی یک »ج«است و اولیاء دم » ج«قتلي ازادرقصاصبهمحکومدر فرضی، ).240: 1405

را  خـود ها، ي آنهاگفتهریتأثتحتهماو  کند،یمی خودکشبهدعوت  رامکالمه تلفنی او 
» افـراد «منظور قانونگذار از ذکر واژه  اند زیرااز بین ببرد، اولیاء دم مرتکب هیچ جرمی نشده

ر، انسانی بوده است که مورد حمایت قانون باشد، نه اینکه خود . ج. ق 15ماده ) ب(در  بند 
اما اگر شخص دیگـري غیـر از اولیـاء دم، قاتـل را     . کننده، مهدورالدم باشد نسبت به دعوت

برابر اولیـاء دم هـدر اسـت،     دعوت به خودکشی کند، با توجه به اینکه خون قاتل، صرفاً در
  .مرتکب جرم، دعوت به خودکشی شده است، حتی اگر قاتل خود را از بین نبرد

شود، طفـل غیرممیـز یـا مجنـون باشـد، ایـن        اگر شخصی که دعوت به خودکشی می    
،دعـوت بـه خودکشـی محسـوب     )1392(ا . م. ق 5261موجب قسمت اخیـر مـاده    دعوت، به

                                                                                                                       
ط سبب ضامن ها باشد، فق اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و یا مانند آنکه مباشر در جنایت بیدرصورتی... .1

  . است
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ارتکـاب جـرم بـه او منتسـب       ه، سبب اقوي از مباشـر اسـت زیـرا   کنند شود بلکه دعوت نمی
غیرممیـز انجـام شـده،    طفـل  یـا   مجنوندرست است که در اینجا فعل توسط در واقع .است

 و متوجه عمل خـود نیسـتند و در حقیقـت    رنداز خود اراده و اختیاري ندا اشخاص لکن این
کننده، مخاطب دعوت بـه  یز، خودکشیاما اگر طفل مم. شوند عنوان وسیله تلقی می به ها آن

، که مطابق با آن، مکـرِه  1)1392(ا . م. ق 375خودکشی قرار گیرد، با لحاظ تبصره دو ماده 
توان چنـین گفـت کـه در     شود، می داراي مسئولیت کیفري است و به حبس ابد محکوم می

ه بـه  کننـد  دعوت طفل ممیز به خودکشی نیز دعوت به خودکشی واقع شده اسـت و دعـوت  
رغـم اطـالع از دعـوت    شـود هرچنـد طفـل ممیـز علـی     مجازات مقرر در قانون محکـوم مـی  

  .خودکشی کند
  
  یخودکشدرمعاونتدعوت به .7

توان با لحاظ لزوم استفاده از ابزارهاي موردنظر قانونگـذار، درمـورد دعـوت     این بحث را می
را دعـوت بـه   » ب«، »فالـ «در فـرض اول، چنانچـه   . به خودکشی در چندین حالت مطـرح کـرد  

به خودکشی کند، این دعوت جرم نیست زیرا در حقـوق ایـران، خودکشـی جـرم     » ج«تحریک 
را » ب«، »الف«یا در فرض دیگر، . شود نیست و به تبع آن، معاونت در آن نیز جرم محسوب نمی

مرتکب جرم شده است زیرا طبق بنـد  » الف«را دعوت به خودکشی نماید، » ج«تحریک کند که 
دعوت به خودکشی جرم است و مرتکب به حبس از نودویک روز تـا یـک سـال     15ماده ) ب(

نتیجتاً فردي هـم کـه   . شود جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می
نمـوده اسـت، مرتکـب جـرم معاونـت در دعـوت بـه        ) تحریـک (را در ایـن امـر معاونـت    » الف«

را بـه خودکشـی   » ج«را دعـوت کنـد کـه    » ب«، »الـف «سوم نیـز  در فرض .خودکشی شده است
 126در اینجا نیز، دعوت در دعوت به خودکشی جرم نیست زیرا در شـق اول مـاده   . دعوت کند

دعوت از مصادیق معاونت نیامـده اسـت مگـر اینکـه از حالـت دعـوت        2مجازات اسالمی ایران،
در دعوت، یکـی از مصـادیق معاونـت     صرف خارج شود و به حد معاونت برسد، بدین معنی که

  .  نهفته باشد... مانند تحریک، ترغیب و
                                                                                                                       

  .شود در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می. اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را می پردازد .1
هرکس دیگري را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم نماید یا با دسیسه و فریـب یـا سوءاسـتفاده از قـدرت،      .2

  .رددموجب وقوع جرم گ



103   جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفري ایران

را تحریک به دعـوت  » ب«، »الف«ابهامی که ممکن است مطرح شود این است که اگر 
به خودکشی باید با وسایل مذکور در » ج«به خودکشی کند، هم تحریک و هم دعوت » ج«

اي یـا   هـاي رایانـه   یـن دو بـا اسـتفاده از سـامانه    ر باشد یا صرف اینکه یکی از ا.ج.ق 15ماده 
رسد با توجـه بـه مقصـود    میکند؟ به نظر  شود، کفایت میهاي داده واقع  مخابراتی یا حامل

کننده ر، صرف اینکه دعوت اصلی در خودکشی فرد خودکشی.ج.ق 15مقنن از وضع ماده 
صـورت گیـرد، بـراي تحقـق بنـد       هاي داده اي یا مخابراتی یا حامل هاي رایانه از طرق سامانه

طور شـفاهی  تواند به ر کفایت کند، این بدین معنی است که معاونت می.ج.ق 15ماده » ب«
. ر صـورت گیـرد  .ج.یا از طریق ارسال نامه  یا هر روش دیگري به جـز طـرق مـذکور در ق   

کشـی  را بـه خود » ج«کنـد کـه    را تحریک مـی » ب«اي با فرستادن نامه» الف«عنوان مثال،  به
نجایادر. کند را دعوت به خودکشی می» ج«نیز طی یک مکالمه تلفنی، » ب«. دعوت نماید

باعـث تحریـک    رایـ زاسـت نمـوده دخالـت  » ج«ی خودکشدرهم» الف«کهگفتشودیم
  .کننده شده است دعوت
  

  ی منجر به مرگخودزندعوت به .8
خودزنی، یعنی صدمه بـه  ،دعوت به 1382قانون جرایم مسلح مصوب  511مستند به ماده 

خود، جرم نیست اما تردیدي که در بحث دعوت به خودزنی وجود دارد، این است که اگر 
کند یـا   ی تحقق پیدا میخودکشآیا دعوت به  شود،خودکشتنبهمنجری خودزندعوت به 

  خیر؟
چـاقو بـا کـه کنـد یمـ دعـوت   را» ب«،video chat)(مکالمه تصویري  قیطراز،»الف«

 آورد،یمـ واردخـود بـه » ب«کهي اضربهاگر. طور خاص به خود وارد آوردرا به یضربات
 ر،یـ صـورت، خ نیاریـ شـود و در غ  مـی  بمحسـو  یدر خودکشـ  دعـوت نوعاً کشنده باشـد،  

 نیـ به رگ دست خـود وارد کنـد و در اثـر ا    ياضربه »الف«به گفته  »ب«عنوان مثال اگر  به
مذکور در بند  یدر خودکش دعوتمرتکب جرم  »فال«جان خود را از دست بدهد،  ،ضربه

نوعاً کشنده است  ،»الف«نظر از قصد صرف ،ضربه نیا رایاست ز دهشر .ج.ق 15ماده  »ب«
عضله  بهیک ضربه  چاقوبا،»الف«دعوت  بهبنا» ب«اگر، اما، شودیمفردمرگبه  یو منته

                                                                                                                       
هر نظامی که براي فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا  -51ماده .1

به خود صدمه واردآورد یا  براي تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمدًا
  ...تهدید به خودزنی نماید
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» الـف «شـود، اومـرگ بـه ی منتهـ واسـطه بیمـاري کـزاز    ه بهضربنیاوواردآوردخودي پا
د، شـو ینمـ مـرگ بهمنجرنوعاًضربه  نیارایزدشوینممحسوبی خودکشکننده به  دعوت

انگاري نشـده   در واقع جرمی واقع نشده است زیرا خودزنی افراد عادي در قانون ایران، جرم
شـود مگـر اینکـه فـرد نظـامی باشـد و        درنتیجه معاونت در آن هم جرم محسوب نمی. است

  .بودن عمل، جرم استبودن یا غیرکشندهنظر از کشندهعاونت در خودزنی نظامیان، صرفم
  

  نتیجه 
اي، مخـابراتی و   هاي رایانـه  ر، دعوت به خودکشی از طرق سامانه.ج.ق 15مطابق با ماده 

هاي داده، جرم است که مصادیق آن در عرف عـام و خـاص، قابـل شناسـایی اسـت،       حامل
رسد وسیله موضوعیت دارد ولی شایسته آن بود که قانونگذار، دعوت هرچند که به نظر می

کرد زیرا وقتی با تماس تلفنی، دعوت بـه  به خودکشی را محدود به استفاده از این ابزار نمی
اولی بدون استفاده از تلفن هم اگر دعوت به خودکشی شود، طریقخودکشی جرم است، به

  .باید جرم باشد
کنــد کــه  وش خودکشــی موضــوعیت نــدارد و فرقــی نمــیدر دعــوت بــه خودکشــی، ر

کننده محقق شود یا خیر، زیرا واژة دعـوت اطـالق دارد    خودکشی با روش موردنظر دعوت
پـذیر اسـت و   صورت شفاهی امکاندعوت، هم به. و مقید به انجام روش خاصی نشده است

شی متمایز دعوت به خودک. صورت کتبی، اما آنچه مهم است، صراحت دعوت استهم به
برگشـت از دعـوت   . از پیشنهاد به خودکشی است زیرا درمورد اخیر، صراحتی وجود ندارد

اش در یـک  تواند موجب زوال جرم شود زیرا این جـرم، آنـی اسـت کـه عنصـر مـادي       نمی
قـانون تجـارت    2مـاده  » ج«در بنـد  » مخاطـب «بـا توجـه بـه تعریـف     . لحظه واقع شده اسـت 

باید به مباشرت انجام شود، نه اینکه فردي دیگـر واسـطه قـرار    ، دعوت )1382(الکترونیکی 
گیرد، مگر اینکه عین مفـاد دعـوت بـا اسـتفاده از ابزارهـاي مـذکور در قـانون، بـه شـخص          

شـونده بایـد   دعـوت . کننده باشد طوري که متن منتسب به دعوتمذکور انتقال داده شود، به
هرچنـد کـه اشـتباه در هویـت، تـأثیري در      مورد خطاب قرار گیرد و لزوماً باید معـین باشـد   

دعـوت بـه خودکشـی مقیـد بـه نتیجـه نیسـت، هرچنـد بـراي تحقـق آن           . ماهیت جرم ندارد
دعوت مشروط نیـز بـه دلیـل اینکـه جـرم، مقیـد بـه شـرط و         . سوءنیت خاص ضروري است

امـا دعـوت بـه امـر محـال، دعـوت بـه خودکشـی محسـوب          . شـود  اي نیست، واقع مینتیجه
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شـونده طفـل   کـه دعـوت  درصـورتی . یرا چنین دعوتی حاکی از عدم قصد اسـت شود ز نمی
دعـوت بـه   . شـود  کننده سبب اقـوي از مباشـر محسـوب مـی     غیرممیز یا مجنون باشد، دعوت

ر  بـرخالف مـاده   . ج. ق 15کند زیـرا  مـاده    خودکشی از نظریه مجرمیت مستقل تبعیت می
ت قصد ندارد و در ایـن مـاده، ایـن جـرم بـه      اي در رابطه با وحدتبصره) 1392(ا . م. ق 126

دعوت به خـودزنی در صـورتی دعـوت    . تحقق خودکشی موفق یا ناموفق منوط نشده است
اي بـه  شونده، دعوت به واردکردن ضـربه کشـنده  شود که دعوت به خودکشی محسوب می

هـاي   دعوت به خودکشی اگر دو یا چند طرفه باشد و بـا اسـتفاده از سـامانه   . خود شده باشد
هاي داده انجام پذیرد، پیمان خودکشی محسوب و جـرم اسـت،    اي، مخابراتی و حامل رایانه

  .هرچند طرفین، پس از بستن پیمان منصرف شوند
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