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 چکیده    
تحملل ررفتلار دملده  اقدام يا كمك به كشتن بیماري كه به رنجی غیر قابل

انجام اتانازي(؛ ممکن است به صورت تحمیلی يا به دنبال درخواست بیمار است )

جنايلت مملدي  اي است كه مشمول احکام. اتانازي تحمیلی، اقدام مجرمانهشود

داوطلبانه، نه فقط مرتکب دن نسلبت بله ديله يلا ق لا  است. لکن در اتانازي 

توانلد مييلل ر مواردي، احراز شرايط اضطرار ملیضمانی نخواهد داشت؛ بلکه د

کب در اتانلازي فالال يلا وصف مجرمانه جنايت باشد. با فقد شرايط مذكور، مرت

تکلابی بله انفاالی كه به درخواست بیمار انجام شده است صرفاً نسبت به فال ار

مستقیم نیي ارر نتیجله بله فالل رردد. در اتانازي غیرمجازات تاييري محکوم می

مرتکب اسناد داده شود، ملحق به احکام اتانلازي مسلتقیم اسلت و در غیلر ايلن 

 رردد.در جنايت قلمداد مین صورت با وجود شرايط، مااو

 

مسـتقیم، و غیرفعال، اتانـازي مسـتقیم و غیرنازي فعال : اتانازي، اتاكلیدي هايواژه

 اتانازي داوطلبانه و تحمیلی.

 مقدمه .1

، ر از آرامش و گاه همراه بـا وـواريتصور داشتن مرگی سخت، آمیخته با رنج، بدو

 رگ است.معموالً نگران كننده تر از ناووشايندي وود م
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غالب مردم مرگی راحت و سريع را بر طوالنی شدن عمر رنج آور و توأم با بیماري 

هـايی درمانی و تسـامح در جريـان معالجـه دردناك ترجیح داده مايل به توقف اقدامات

گیرد. زيرا اگر چـه رايط صورت میهستند كه با هدف به تعويق انداوتن مرگ در اين ش

روري فراينـد مـرگ بـه ويـاه بـا ضت اما طوالنی كردن غیرادامه زندگی، يك وظیفه اس

-اين اساس آيا انسان مـیگردد؛ بربه ابزارهاي حمايتی غیر قابل توجیه قلمداد می توسل

، درباره زندگی و نفس وود تصمیم گرفتـه زمـان و چگـونگی واند در شرايط دردناكت

 مرگ وويش را انتخاب كند؟

از حق ووب  يك زندگی ووب برووردار است؛كه از حق داشتن آيا بیمار همچنان

 مند است؟ه دور از تحقیر و تخفیف نیز بهرهراحت و بمردن، حق مرگی با وقار، 

د شـرايط سـخت نومیـدي از بهبـوناشـی از يـاس و  اًغالبـاگر چه اقدام به اتانازي 

هايی از آن )كه نزد بروی فرق آيینی مرسوم است(، مبتنی بر زندگی است؛ لكن صورت

  3. دشوندگی بهتر پس از مرگ انجام میمید به بروورداري از زا

هاي مسـاللی اسـت كـه امـروزه از جنبـهانگیزتـرين  موضوع اتانازي يكی از بحث

هـا و نرـرات متيـايري را مختلف مورد توجه انديشـمندان قرارگرفتـه و طـري ديـدگاه

در نگـرش واصـی  توانن اوتالف نرر را به طور اصولی میموجب شده است. منشأ اي

 كه درباره انسان و نسبت او با وودش وجود دارد جستجو كرد.

در حال مـرگ و  در اين مقاله سعی شده است موضوع اتانازي و نیز حقوق شخص

گیري وي يا بسـتگان و پزشـك معـالج دربـاره واتمـه حیـات، محدوديت هاي تصمیم

 رسی قرار گیرد.حقوقی و  بر نحو اوتصار مورد بر -صرفاً از ديدگاه فقهی

 

 تاريف و انواع اتانازي .2

تبیین مفهوم اصطالي اتانازي گريـز ناپـذير اسـت؛ زيـرا تشـخیص مصـاديق و نیـز 

 ها و اقسام آن متوقف بر اين امر است.تفكیك صورت

 تاريف اتانازي .2.1
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كه كاربرد آن از قرن هفـتم مـیالدي معمـول شـده  (Euthanasiaاصطالي اتانازي )

  (thanasia)به معنی وـوب، و   (Euته از زبان يونانی و مشتق از پیشوند )بر گرف است،

به معنی مرگ است كه مفهوم ليوي آن را مرگ ووب، مرگ آسان، روشی بـراي مـردن 

به وياه كسی كه از يك بیماري به كشتن ديگري بدون درد و سختی )با رغبت و تمايل 

چنین در بیان معنـی آن از تعـابیر ديگـري اند. همقابل درمان رنج می برد( ذكر كردهغیر 

بیمار كشی بـا »، «مرگ شیرين»، «مرگ راحت و آرام بخش»، « قتل از روي ترحم»مانند: 

میرانـدن »و  « كشتن مشفقانه»، «تسريع در مرگ محتضر»و يا « بیمار كشی طبی»، «ترحم

 استفاده شده است.« بدون درد

ه كردن عمدي حیات ديگـري بـر اسـاس در يك مفهوم گسترده تر، اتانازي را كوتا

يك مصلحت مفروض با انجام فعل يا ترك يك اقدام حیاتی تعريف كرده اند؛ اگـر چـه 

ده، معموالً مفهوم اين اصطالي با بیمارانی كه در شرايطی واص قرار دارند مرتبط گرديـ

اند كه به منرور حصول مرگ شخصـی كـه متحمـل درد آن را اقدام بدون رنجی شمرده

-توانی جسمی در فشار است انجام میيد بوده و يا از بیماري غیر قابل عالج يا از ناشد

ي مـرگ دادن اتانازي عبارت از اقدام به كشتن يا اجازه»شود و در تعريف آن آورده اند: 

 «يا مساعدت به مرگ كسی است كه داراي بیماري يا صدمه عالج ناپذير است.

ي متوقف كردن ه با يك اقدام مرگ بار و يا به وسیلهاند كو نیز آن را رفتاري دانسته

ادامه درمان پزشكی، به حیات كسی كه از يك بیماري كشنده در رنج اسـت يـا در يـك 

 دهد.به سر می برد واتمه میوضعیت عالج ناپذير 

  ) The American heritage dictionary 1992-1996) 

كـه زمـان فـوت  سـاوتن وسـايلی آن و يا با متوقف اقدامی كه مرتكب، به موجب

 سازد.طبیعی را به تأویر می اندازد، موجبات بی درد كردن مرگ را فراهم می

ي اتانازي عمل شفقت آمیزي است كه به حیات ديگري بـا انگیـزه به عبارت ديگر،

سختی يك بیماري العالج و يا رنجی غیر قابل تحمل و يا با هـدف رهـا  نجات وي از

 ن مردنی عاري از شأن و منزلت پايان می بخشد.ساوتن او از داشت
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ي سلب حیات از ديگري به دروواسـت اگر چه اطالق تعريف مذكور در بر گیرنده

و تقاضاي وي يا بدون آن است ؛لكن بروی تعاريف، تحقق اتانازي از طريـق اقـدام بـه 

 .اندقتول منوط ساوتهدروواست صريح مدادن حیات ديگري را بر مطالبه و پايان

(1980   . Walker ) 

ي حیـات بـه را پايـان دادن داوطلبانـه یته دولتی اتانـازي هلنـد، اتانـازيچنانكه كم

   1ي ديگري به دنبال تقاضاي وي تعريف می كند.وسیله

بنابراين، تحقق اتانازي مستلزم آن است كه اين اقدام از طـرف كسـی كـه مايـل بـه 

 وودكشی است دروواست گردد. 

ه شده اتانازي در هلند، آن را از مفاهیم مشابه ديگـري ماننـد كشـتن تعريف پذيرفت

به عالوه بروـی  (Dillman .308 ,1994)  و نیز وودكشی متمايز می سازد.ترحم آمیز 

با توجه به عناصر موجود در تعريف مذكور مساعدت پزشـك در وودكشـی را نیـز بـا 

د بیمار به طور داوطلبانه بـه كمـك اتانازي متفاوت شمرده اند. زيرا در اين موارد هر چن

يا به طور مشخص يك پزشك، علت مرگ وويش را فراهم می سـازد؛ « دست يار»يك 

اما از آنجا كه واقعاً وود موجب مرگ وويش شده است عمل ارتكابی، وودكشی و نـه 

اتانازي وواهد بود. از اين رو اتانازي تقريباً همیشه در اشاره به اجازه مـرگ ديگـران را 

دادن يا موجب مرگ ديگران شدن به كار می رود و نه در مورد وود شخص، به همـین 

: 3131. . )اي پنسقبولی را در وود دارد تناقض غیر قابل« ووديوتانازي»دلیل اصطالي 

353) 

 انواع اتانازي .2.2

 اند:بندي كردهمختلف به چند نوع دستههاي ازي را با توجه به شرايط و وضعیتاتان     

به اعتبار چگونگی دوالت اراده و تمايـل بیمـار در انجـام آن، اتانـازي بـه دو نـوع 

گـري ، وـود از دياست؛ در اتانازي داوطلبانه، شـخص داوطلبانه و تحمیلی تقسیم شده

ود را نسـبت بـه كشـته اي صريح و مكرر رضـايت وـتقاضاي مرگ كرده، ضمن مطالبه

 دارد.  شدن ابراز می
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گردد كه اين اقدام بدون ابراز تمايل از سـوي رتی محقق میصواتانازي تحمیلی در 

 بیمار انجام گیرد؛ كه اين نوع نیز وود به دو گروه طبقه بندي شده است:

امـا  ،ي مرگ وويش اظهار نرـر كنـدوقتی بیمار قادر است با اراده و آگاهی درباره

مايد؛ اگر چه ناوواسـته، هرگز با آن موافقت ننموده از پذيرش انجام اتانازي امتناع می ن

 گیرد.ي ديگران قرار میوي موضوع اجراي آن به وسیله

صورت دوم هنگامی است كه بیمار به دلیـل شـرايط جسـمی )ماننـد بیهوشـی( يـا 

موقعیت روانی واصی كه بر او عارض شده است، اعالم موافقت وي غیر ممكن بوده يا 

ت؛ به طوري كه اظهار رضايت وي اصوالً فاقد صالحیت دروواست و تقاضاي موثر اس

 نسبت به انجام اتانازي فاقد اعتبار باشد.

مسـتقیم و  در يك طبقه بندي ديگر به اعتبار چگونگی اجرا، اتانـازي را در دو نـوع

 اند:غیر مستقیم تقسیم كرده

توسـط پزشـك يـا نزديكـان وي  در اتانازي غیر مستقیم، به بیمار غیر قابل درمـان،

پزشك با تـأمین ا وود اقدام به وودكشی نمايد. در اين نوع از اتانازي، تلقین می شود ت

دهد رتكاب وودكشی، به بیمار امكان میي طرق اي اطالعات الزم دربارهوسايل يا اراله

تا بتواند به سهولت زندگی رنـج آور وـويش را پايـان بخشـد. ماننـد آنكـه همـراه بـا 

بـه ايـن  ،، بر نهی در استفاده از آن تأكید كندقراردادن داروهاي كشنده در دسترس بیمار

و يـا گـاز منواكسـید كـربن را در تحريك شده اقدام به وودكشـی نمايـد امید كه بیمار 

 جهت ترغیب به وودكشی در اوتیار بیمار بگذارد.

نوع مستقیم اتانازي، به اتانازي فعال يا مثبت و اتانازي غیر فعال تقسیم شده اسـت. 

ي شخصـی غیـر از بیمـار ماننـد ستلزم اقدامی مستقیم و مهلك به وسیلهاتانازي فعال، م

 پزشك است كه با تزريق داروي كشنده به حیات وي واتمه دهد.

اتانازي فعال ممكن است داوطلبانه و به دروواست بیمـار صـورت گیـرد يـا آنكـه 

يكـان وي ي طبیب يا نزدتحمیلی باشد به نحوي كه بدون توجه به تمايل بیمار به وسیله

 اعمال گردد.

ي درمان امتنـاع داشـته از اسـتمرار بخشـیدن بـه در اتانازي انفعالی، پزشك از ادامه

حیات آمیخته با رنج بیمار محتضر، به وياه با توسل به روشـهاي مصـنوعی، وـودداري 
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)از قبیـل  زنـدانداكـه مـرگ را بـه تـأویر می -می نمايد. به طور مثال: وسايل حمـايتی

Respiratore) سـازد. بـه وسـیله فراينـد طبیعـی مـرگ را ممكـن میرا قطع كرده بدين

-ي بهـرهعبارت ديگر اتانازي غیر فعال، تسريع در مرگ بیمار از طريق انصراف از ادامه

گیري از ابزارهاي حمايتی و يا به طور كلی توقف جريان درمان و اقـداماتی اسـت كـه 

 گردد.مانع مرگ می

علیـه است و رضايت مجنیمكن است داوطلبانه يا بدون دروواتانازي انفعالی نیز م

 واقع شود.

 ممنومیت اقدام به اتانازي. 3

ارزيابی فقهی و حقوقی اقسام مختلف اتانازي از دو جهت تكلیفی و وضعی، قابـل 

ف است و ديگري بـه ضـمان بررسی است كه يكی به وصف جزايی فعل ارتكابی معطو

 اي آن.حاصل از اجر« نتايج»ناشی از 

است احكـام تكلیفـی و وضـعی اتانـازي، متمـايز از يكـديگر اسـت؛ زيـرا بديهی 

همچنانكه ثبوت ضمان، بر حرمت فعل موجب زيان داللت ندارد، ثبوت ممنوعیت فعل 

رو بررسـی توصـیف مجرمانـه نیز مستلزم ثبوت ضمان ما بازاء نتیجه نخواهد بود. ازاين

ان مرتكب از حیث قصاص يـا ديـه ضـروري صورتهاي مختلف اتانازي، مستقل از ضم

 رسد. به نرر می

چنانكه پیش از اين گذشت اتانازي ممكن است به صورت فعال يا غیر فعال انجـام 

تواند داوطلبانه يـا تحمیلـی باشـد. لـذا در بررسـی احكـام شود و هركدام از آنها نیز می

 وضعی و تكلیفی، ناگزير از تفكیك اقسام آن می باشیم.

 ممنومیت اتانازي فاال تحمیلی  .3.1    

. در ايـن صـورت و مهلك علیـه ديگـري اسـت ام مستقیماتانازي فعال، مستلزم اقد

علیه انجـام شـود، ي پزشك يا اطرافیان مجنیوسیلهچنانچه بدون تمايل فرد اين اقدام به

 ، به زعـم وـود بـاشرايط، از مصاديق قتل عمد وواهد؛ هر چند مرتكب مورد با وجود

بـار، موجـب  اي ویر وواهانه و با هدف نجات بیمار از زندگی دردناك و نكبـتگیزهان
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. زيرا با توجه به تحقق عناصر الزم در جنايت عمدي و عدم سلب حیات وي شده باشد

 ديگري، اقدام وي قتل وواهد بود. صالحیت جانی به تصرف در نفس

 

 حرمت اتانازي فاال داوطلبانه .3.2

ها هاي اتانازي است كه ديدگاهصورت ترينلبانه، يكی از جنجالیي فعال داوطاتاناز

هاي مختلف بر انگیخته است. در اين نوع از اتانازي، بیمـار و نررات متنوعی را از جنبه

بـرد وضـعیتی كـه از آن رنـج مـی واتمـه بخشـیدن بـه حیـات وـود را در به روشنی

ود را نسـبت بـه جلـوگیري از دروواست نموده يا آنكه قبالً رضايت معتبـر و مـرثر وـ

استمرار حیات در شرايط معینی كه با زندگی بدون سـختی و وقـار منافـات دارد ابـراز 

داشته است؛ هر چند در زمان انجام اتانازي، فاقد توانايی اظهار رضايت بوده يـا محـروم 

 از صالحیت هاي الزم در ابراز موافقت با اين امر شده باشد.

ي واتمه بخشیدن به حیات و يا ايـراد صـدمه و جنايـات رضايت به مرگ و تقاضا

مادون نفس، اصوالً در ماهیـت مجرمانـه فعـل مرتكـب تـأثیري نخواهـد داشـت؛ زيـرا 

رضايت مجنی علیه صالحیت و قابلیت سلب وصف جزايـی فعـل ارتكـابی را نداشـته 

كـوين يك از اجـزاء و عناصـر الزم در ت موجب اباحه اقدام جنايتكار نمی گردد و هیچ

 سازد.جرم، صدمه بر تمامیت جسمانی را منتفی نمی

به عالوه از آنجا كه انسان بر اتالف نفس وويش تسلطی نداشته فاقد صالحیت هر 

توانـد حـق مفقـود را از نفس و اضرار به آن است، شخص نمـی بار درنوع تصرف زيان

. از د گـرددموجب جواز صدمه و قتـل وـوطريق رضايت و اذن به ديگري منتقل كرده 

اين رو رضايت مجنی علیه در اينجا غیر صحیح و غیر نافذ وواهد بود؛ زيرا اذن دهنـده 

: 3131را علیه وـويش مرتكـب شـود. )صـادقی.  تواند عمل مورد دروواستوود نمی

53) 
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 ممنومیت اتانازي غیر فاال  .3.3
 فعـال قـرار دارد نـوعی مراد از اتانازي انفعالی يا منفی كه در مقابل اتانازي مثبت يا

 .ذاري روند آن به عوامل طبیعی است، با واگمداوله غیر مستقیم در مرگ بیمار

-حیات بیمار مورد اسـتفاده قـرار مـیقطع كاربرد تجهیزات حمايتی كه براي تداوم 

؛ از قبیل واموش كردن دستگاه تنفس مصنوعی و يا توقف شیمی درمانی و جريان گیرد

زريق داروهايی كه موجب بـه تعويـق افتـادن مـرگ مـی گـردد، از معالجه و نیز ترك ت

 صورت هاي اتانازي غیر فعال است .

را متفـاوت از نـوع درباره اتانازي منفی ديدگاه هاي متفاوتی وجـود دارد. غالبـاً آن 

ي نشـان داده قالـل بـه اند و نسبت به اتانازي غیر فعال حساسیت كمتـرمثبت آن دانسته

اگر چه بروی ضمن نفی تمايز بین آنهـا بـر ايـن باورنـد كـه از نرـر  اند؛جواز آن شده

اوالقی مسئله فعال و يا غیر فعال بودن اتانازي فاقد اهمیت بنیـادين اسـت. )اي پـنس، 

لكن از نرر حقوقی، امكان اسناد جنايت به پزشك و نیز عدم امكان احـراز (353:  3131

-بودن اقدام مرتكب در صـورت مجرمانه رابطه استناد در اتانازي غیر فعال در تشخیص

 هاي مختلف آن داراي اهمیت اساسی است.

زي بديهی است چنانچه مرگ بیمار به پزشك اسناد داده شود، در تعلق احكـام اتانـا

؛ لكن در صورت عدم وجود رابطه استناد بـین نتیجـه و فعال به آن ترديدي نخواهد بود

 است.  فعل مرتكب، مورد از مصاديق جنايت وارج

در اين صورت ممكن است رفتار ارتكابی به طور كلی فاقد وصف جزايـی بـوده و 

گذار اقدام به آن را تحت عناوين مستقل، توصیف مجرمانه كند. بنابراين به طور يا قانون

درمانی در حدوث نتیجه فاقد اثر تشخیص گردد، عمـل بـه آن مثال: هرگاه توقف شیمی

تواند تصمیم وود را مبنـی بـر رو پزشك میرج شده و ازايناز عداد اقدامات درمانی وا

درمانی به بیمار يا اولیاي وي ابالغ كنـد و بدينوسـیله تعهـد سـابق توقف جريان شیمی

وود نسبت به انجام اقدامات استعالجی را منتفی سازد. بديهی است در فـرض مـذكور، 

 گردد.رفتار پزشك واجد وصف كیفري قلمداد نمی
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 مستقیم  ت اتانازي غیرمحر .3.3
-است كه شخصاً اقدام به وودكشـی مـیدر اتانازي غیر مستقیم، در واقع اين بیمار 

، تسهیالت و اطالعاتی كه بطور مستقیم يـا غیرمسـتقیم نمايد؛ لكن در اين راه از وسايل

 از سوي پزشك در اوتیار او گذاشته شده است بهره می گیرد .

        ي پزشـك مسـتلزم انجـام دو فعـل متمـايز بـه وسـیله غیرمسـتقیم،بنابراين اتانازي 

 وودكشی( است.)مساعدت در وودكشی( و شخص بیمار )

بديهی است ماهیت فعل پزشك از نرر اوالقی و حقوقی تابع فعل بیمار بـوده و از 

 حیث جواز و ممنوعیت متأثر از آن است.

دگاه هاي مختلفـی سفی ديي وودكشی از گذشته به وياه از نرر اوالقی و فلدرباره

بـه شـدت بـا آن بـه مخالفـت  . بروی مانند تومـاس آكینـاس و كانـتابراز شده است

انـد  زشت قلمداد نكرده اند و گروهی ديگر مانند ديويد هیوم، مرگ داوطلبانه رابرواسته

ي و بلكه آن را حقی طبیعی دانسته، انتخاب زمان مرگ و نحـوه (334: 3131)اي پنس، 

 (Lewis. 2001اند. ) ز تبعات حق حیات محسوب كردهآن را ا

در حقوق اسالم ، قتل نفس و وودكشی ؛ از گناهان بزرگ قلمداد شـده بـه شـدت 

 مورد نهی شارع قرار گرفته است .

و از ايـن  1عالوه بر اطالق آياتی كه در قرآن كريم بر نهـی از قتـل داللـت داشـته 

بروی آيات بر وجهی صريح تر بر حرمت آن جهت وودكشی را نیز در بر می گیرد؛ در 

و « و ال تقتلـوا انفسـكم ان اک كـان بكـم رحیمـاً:»تاكید شده است. چنانكه می فرمايـد 

 .9وودتان را نكشید به درستی كه وداوند با شما مهربان است

 (913اين آيه به روشنی بر ممنوعیت وودكشی داللت داشته،)محقق اردبیلی،بی تا: 

 ه هاي وودكشی با تاكید بر مهربانی و رحمت الهی توجه داده است.به نفی انگیز

، )ابـن عابـدين را بـیش از قتـل ديگـري دانسـته« شیشدت حرمت وود ك»بروی 

ور رهـايی از رنـج طاقـت اند كه تعجیل در مرگ به منرو تصريح كرده (153/ 1: 3935

وارض غیـر قابـل و كسی كه با هدف نجـات از عـ 5از بیماري، حرام بودهفرساي ناشی 
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تحمل جري شديد، اقدام به وود كشی كند ازاهل دوزخ وواهد بود؛ هر چند جراحـت 

 . 1وي ناشی از جهاد و سخت كوشی او در جنگ باشد

منابع روايی اسالم نیز حاكی از حرمت جنايت بر وويش و اقـدام بـه وـود كشـی 

بر وويش، به ذكـر  . به عالوه حقوقدانان اسالمی ضمن اتفاق بر ممنوعیت جنايت3است

 .3اندگیري نسبت به مرتكب است پرداوتهاحكام واصی كه حاكی از سخت

در مقـام اسـتیفاء قصـاص از وـود را نیـز شـامل اين ممنوعیت، حتـی وودكشـی 

ن تواند به جـاي اولیـاء دم و بـه نفـع آنهـا و بـه عنـواگردد؛ به طوري كه جانی نمیمی

 (313سی ،حدود قصاص و ديات  بی تا:مجلقصاص، اقدام به قتل وويش نمايد. )

ي بیمـار و نیـز بـه تبـع آن با توجه به مدارك مذكور، اقدام به وودكشی به وسـیله

ممنـوع بـوده جـرم محسـوب عدت و كمـك پزشـك بـه وي در ايـن امـر گونه مساهر

 گردد.می

لكـن ايـن امـر  4اگرچه وودكشی در قوانین موضوعه توصیف مجرمانه نشده است،

گردد؛ زيرا با توجه به ممنوعیت قطعـی و مسـلم جنايـت بـر اوتن آن نمیمانع جرم شن

قـانون اساسـی جـرم  313وويش در منابع شرعی، اقدام به وودكشی به دسـتور اصـل 

قانون مجازات اسالمی نیز تصـريح شـده  111است. زيرا چنانكه در ماده  شده محسوب

مدنی يا به موارد واصی از  قانون اساسی اطالق داشته و به دعاوي 313است مفاد اصل 

لذا به موجب اين اصـل در مـواردي كـه  ،گرددعاوي كیفري مانند حدود، منحصر نمید

المی گذار در دعاوي كیفري ساكت است، قاضی مكلف است با رجوع به منابع اسقانون

حكم دهد. بنابراين از آنجا كه به دنبال وودكشـی ثبـوت  و فتاوي معتبر  بر اساس شرع

ديه منتفی است،چنانچه اقدام به آن به نتیجـه منتهـی نگـردد، اقـدام مرتكـب  قصاص و

 موجب تعزير وواهد بود. 

بديهی است توصیف جزايی وودكشی، موجب جرم شناوتن هرگونـه مسـاعدت و 

 كمك در اقدام به آن به عنوان معاونت در وودكشی وواهد بود.

نجـام اتانـازي در اوتیـار بیمـار بنابراين هر گاه پزشك تسهیالت الزم را به منرور ا

جـازات معاونـت در بـه فعـل بیمـار حاصـل گـردد، بـه م و مقصود وي قرار داده باشد

 شود.وودكشی محكوم می
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ي ي شـیوهگذار هرگونه تحريك يا ترغیـب بـه وودكشـی يـا ارالـههمچنین قانون

را بـه عنـوان هـاي داده اي يـا مخـابراتی يـا حاملهاي رايانهارتكاب آن از طريق سامانه

هر چنـد اقـدامات  31جرمی مستقل، موجب مجازات حبس يا جزاي نقدي دانسته است.

مذكور منجر به وودكشی يا شروع بـه آن نشـده و از ايـن رو از مصـاديق معاونـت در 

 وودكشی قلمداد نگردد.

ي بیماري كه از دردي شديد و غیر قابل تحمل در بروی در جواز وودكشی درباره

 اند.اوتالف كرده یز قطعی باشد،مرگ وي نرنج بوده و 

كشی و اجابت دروواست بیمـار و هـر دانان اسالمی بر ممنوعیت وودغالب حقوق

( 91/59، 3113؛  )محمـد حسـن نجفـی،  اندساعدت به وي در اين امر نرر دادهگونه م

 .ش در شرايط مذكور تصريح كرده اندهر چند گروهی به عدم حرمت جنايت بر ووي

جب اين رأي در شرايطی كه شخص، تحمـل شـدت رنـج و درد بیمـاري يـا به مو

عوامل ديگري مانند تشنگی جانكاه را نداشته و در شرف مرگ قطعی قرار گرفته باشـد، 

. زيرا ج و سختی مرگ را از وود دور سازد، رنتواند با انتخاب مرگی راحت و سهلمی 

شود و دلیلی بر عدم جواز آرامش میدر اين موارد به اطالقات ادله منع قتل نفس عمل ن

 (13حسینی شیرازي، بی تا: كشی وجود ندارد. )روي آوردن به وودبخشیدن به وود با 

و آزار تهديـد يگري را به قتلی آمیخته بـا اذيـت گاه مكره، دچنانكه در اكراه نیز هر

وي كـه كند؛ مانند آنكه بگويد وود را بكش و گرنه تو را قطعه قطعه وواهم كرد به نحـ

وجب فتواي بعضـی از فقیهـان اكراه شونده، وودكشی را بر چنین قتلی ترجیح دهد به م

. 33، وود را از مرگی شديد و دشوار رهايی بخشدتواند با اقدام به وودكشیاسالمی، می

، راه شود كه وود را با شمشیر بكشـد، اك"ي تازيانهمرگ به وسیله"پس اگر با تهديد به 

تازيانه اشد از قتل با شمشیر است )ابن نجیم اهد بود، زيرا قتل با مجاز در وودكشی وو

ود را از شـكنجه اي غیـر قابـل و وي با ترجیح اهم بر مهم، و (3/311 :تاالمصري، بی 

، نجات داده است. لذا با توجه بـه وحـدت ماهیـت فعـل مكـره و مضـطر و نیـز تحمل

یمار نیز می تواند در مقـام دفـع ، بضطرارياطالقات ادله جواز ارتكاب جرم در شرايط ا

. اگرچـه و حرج شديد و آالم غیر قابل تحمل، اقدام به قتـل نفـس وـويش نمايـدعسر 

بروی اكراه را به رغم وجود تمام شرايط و اركان تحقـق آن موجـب جـواز وودكشـی 
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 بـاب اكـراهاند؛ اما بعضی از اين گروه احكام اضطرار را با آنچه اسـتثنالاً درقلمداد نكرده

اند. از اينـرو ، در اين موارد احكام آن را ملحق به اكـراه نشـمردهآمده است مياير دانسته

ی در پـی مـورد اند، اگر كسی ديگري را به قصد مـرگ بطـور مـداوم و پـتصريح كرده

، مضروب مجـاز اسـت بـراي نجـات و رهـايی وـود از مرگـی ضرب و شتم قرار دهد

لب كرده باشد دست بـه وـود را از وي ط دردناك و بدون آنكه ضارب جنايت بر وود

به طور كلی هر گاه شخصی به منرور دفع مرگـی . (11: 3915كشی زند )مدنی كاشانی، 

، گناهكـار نخواهـد بـود زيـرا دلیـل نفـی د نسبت به قتل نفس وويش مضطر شـوداش

 .(15)روحانی .بی تا: رار، داللت بر جواز اين امر دارداضط

ي ارتكاب جرم در شـرايط قانون مجازات اسالمی درباره 351به عالوه اطالق ماده 

 .31، از جواز ارتكاب جنايت بر وويش در شرايط مذكور حكايت دارداضطراري

ضـطرار، فاقـد وصـف مجرمانـه بـوده بنابراين اتانازي غیر مستقیم با وجود شرايط ا

در گونه مساعدت پزشك به چنین بیماري نیز فاقـد شـرايط الزم در تحقـق معاونـت هر

رساندن به مكره در ارتكاب رفتـاري  جرم وواهد بود. زيرا كمك به مضطر همانند ياري

از مصـاديق معاونـت در جـرم قلمـداد  ،شـودشديدتر انجام می كه براي احتراز از وطر

 گردد.نمی

 

 ضمان مرتکب در اتانازي فاال  .3

اسـت،  نرر از وصف مجرمانه يا جواز فعلی كه بـه مـرگ بیمـار منجـر شـدهصرف

 هاي متنوع اتانازي متفاوت است:ضمان مرتكب از قصاص يا ديه در صورت

 ضمان مرتکب در اتانازي فاال تحمیلی . 3.1   

گیـرد كـه ضـمن ايجـاد گاه بیمار براي مدتی طوالنی در شرايط نامساعدي قرار می

ي زنـدگی بـه شـدت رنـج زحمات مراقبتی براي اطرافیان، وود وي نیز از سختی ادامه

وياه هنگامی كه طوالنی شدن رنج بیماري با وسـتگی ناشـی از صورت بهاينبرد. درمی

تحمل مشكالت پرستاري، براي بستگان يا پزشكان توأم باشد، تمايل به نجات يـافتن از 
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با سلب حیات از او،   –از روي دلسوزي و ترحم –بیمار، يا نجات دادن وي از بیماري 

 گردد.پنهان نمی

يط ممكن است بیمار بر اثر وضعیت واص روانی يا موقعیـت جسـمی، در اين شرا

ي اسـتمرار قادر به ادراك و تشخیص نبـوده و در اتخـاذ تصـمیم و اظهـار نرـر دربـاره

اقدامات درمانی و حیات وويش در وضعیت دشواري كه درگیر با آن است عاجز باشد؛ 

و تمايـل بـه مـرگ را اظهـار حيا آنكه به رغم توانايی در ادراك موقعیت وود، به هیچ ن

 يا با هر گونه اقدام در اين راستا مخالفت ورزد.نكرده و 

بديهی است چنانچه بیمـار داراي حیـات پايـدار بـوده واز قـدرت ادراك و تمییـز 

برووردار باشد؛ هر چند مرگ وي بر اثر بیماري و مانند آن قطعی تشخیص داده شـود، 

مسـتوجب قصـاص  ،ل عمـد بـوده و مرتكـبانجام اتانازي و سـلب حیـات از وي قتـ

گردد. مشروط بر آنكه بیمار هرچند فاقد توانايی فهم و ادراك امور وود باشـد لكـن می

 همچنان واجد حیات مستقر بوده و در حكم مرده قلمداد نشود.

در سـلب حیـات از وي غیـر معتبـر بـوده در  "ولـی بیمـار"در اين مورد رضايت 

)السمرقندي،  بی تـا:  ضمان مرتكب تأثیري نخواهد داشت ممنوعیت فعل جانی و عدم

زيرا ادله واليت قاصر از آن است  .(3/339ه.ق:  3935و نیز رك . ابن عابدين  .  1/311

 كه اين گونه امور را نیز شامل گردد.

اقدام به قتل به منرور رهايی از رنج بیمـاري كـه داراي حیـات ناپايـدار بـوده جـز 

بـا توجـه بـه اي وي باقی نمانده است نیز موجه نخواهد بود؛ زيرا آورين رمق حیات بر

در زمـانی ، وقوع در وضعیت مذكور بر عروض قطعـی مـرگ شرايط حیات غیر مستقر

. از اين رو كشتن كسی كه به زودي وواهـد مـرد فاقـد هـر بسیار نزديك حكايت دارد

 گونه مصلحت و مطلوبیت قابل توجیهی است.

، وضـعیتی يزي از مرگ قطعی و حیـات قطعـی اسـتحله متماحیات ناپايدار كه مر

، شـرايط حصـول قطعـی مـرگ در آينـده اي نزديـكاست كه به موجب آن عالوه بـر 

دارد؛ به نحوي كه بیمار فاقـد جسمی و كالبدي شخص نیز به روشنی داللت بر اين امر 

ده ، ادراك و حركت اوتیاري بوده جز آوـرين رمـق حیـات بـراي وي بـاقی نمانـنطق

ايـدار آن قطعی باشد از مصاديق حیـات ناپمرگ ميزي چنانچه برگشت ناپذيري .31است
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هاي مكانیكی بتوان حیات شخص را براي مدتی طوالنی است؛ هر چند با كمك دستگاه

 در آن شرايط واص حفظ كرد.

جنايت بر كسی كه در موقعیت حیات غیر مستقر به سر می برد، ملحـق بـه احكـام 

بنابراين اجراي اتانازي فعال نسبت بـه كسـی كـه داراي چنـین  39است.جنايت بر مرده 

يكصـد دينـار( ، مرتكب، به ديـه جنايـت بـر مـرده )وضعیتی است قتل محسوب نشده

 35محكوم می گردد.

 ضمان مرتکب در اتانازي فاال داوطلبانه .3.2

ايـن گاه بیمار براي رهايی از رنج بیماري وود، مكرراً دروواست مرگ می كند؛ در 

هاي مختلف شـده اسـت اذن ر اتانازي داوطلبانه منشأ ديدگاهصورت عنصر اساسی كه د

 و رضايت مجنی علیه است.

گروهی رضايت به عمل نامشروعی كه منجـر بـه زيـان شـده اسـت را نسـبت بـه 

مسئولیت مرتكب در قبال نتیجه واقع شده، بالاثر دانسـته و در مـانحن فیـه قصـاص را 

يرا با عدم تأثیر اذن و رضايت در حكم تكلیفی و با توجه به نهـی از ثابت شمرده اند؛ ز

چنین رضايتی، اظهار آن بالاثر و ملحق به عدم است. لذا رضايت و دروواسـت بیمـار، 

عموم ادله قصاص، مرتكـب مجـازات در حكم وضعی نیز بدون تأثیر بوده و با توجه به 

 گردد.می

زوال وصف مجرمانـه فعـل نشـده انـد، امـا بروی اگر چه قالل به تأثیر رضايت در 

ت را اظهار آن را در سقوط حكم وضعی موثر شمرده ارتكاب جنايت مسبوق بـه رضـاي

ي اند. اگر چه گروهی عدم قصاص را ناشـی از شـبههموجب قصاص و ديه تلقی نكرده

ي هدر اجراي اتانازي به وسـیل ،براين رأي اند. بناصل از وجود رضايت ابتدايی دانستهحا

پزشك و به دروواست بیمار هر چند قصاص منتفی می گردد، اما اين امـر مـانع ثبـوت 

 ضمان ديه نخواهد بود.

رضايت به انجام اتانازي به طور كلی مانع ثبوت ضمان شـده و  ،توان گفتلكن می

از اين جهت، جنايتی كه مسبوق به دروواست مجنی علیه است اساسـاً مقتضـی ضـمان 

شود؛ زيرا امكـان سـقوط ضايت، موجب سقوط حق قصاص يا ديه نمینمی گردد. لذا ر
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-كه با وجود دروواست بیمار، حقی ثبوت نمـی ضمان فرع بر ثبوت آن است در حالی

 (53: 3131يابد تا نوبت به اسقاط آن برسد. )صادقی: 

گذار هر چند متعرض تأثیر رضايت ابتدايی در حكم وضعی نشده اسـت، امـا قانون

رضايت بیمـار در اجـراي  31قانون مجازات اسالمی 115مناط مذكور در ماده  با توجه به

اتانازي، مسئولیت پزشك نسبت به قصاص و ديه را منتفی مـی سـازد. زيـرا تـأثیر اراده 

علیه در اسقاط ضمان بعد از ارتكاب فعل و پیش از وقوع نتیجه، بـه طريـق اولـی مجنی

 گردد.اظهار شده است را نیز شامل می وقتی اراده اسقاط قبل از انجام فعل جانی

 

 ضمان مرتکب در اتانازي غیر فاال .5

كـارگیري دسـتگاههاي حمـايتی يـا قطـع توقف اقدامات درمانی و امتناع از ادامه به

ابزارهاي مكانیكی موثر در حیات بیمار از مصاديق اتانازي انفعالی است كه در صـورت 

یت مداوله بیمار در اين امر، حدود مسـئولیت و احراز اسناد جنايت به پزشك و نیز كیف

 گردد.ضمان طبیب مشخص می

اتانازي غیر فعال ممكن است نسبت به بیمار واجد حیات پايدار يا غیر مستقر و در 

  پی دروواست يا بدون تقاضاي بیمار انجام گیرد.

 یت مرتکب اتانازي غیر فاال در حیات مستقرلمسئو .5.1      

كـردن دسـتگاه ي پزشك با انجام عملی مانند واموش اتانازي به وسیلهگاه اقدام به 

گیرد. بديهی است در چنین مواردي فعل پزشك از مصـاديق تنفس مصنوعی صورت می

 گردد.، محكوم به قصاص میاسالمی بودهقانون مجازات  111قتل عمدي منطبق با ماده 

اي درمان بیمار، يا ترحم هبه منرور رهايی از زحمات و سختی همچنین اگر پزشك

 ،نسبت به وي از انجام اقداماتی كه بـراي حفـظ حیـات بیمـار الزم اسـت امتنـاع ورزد

بـه شناوته شود. زيـرا پـس از پـذيرش بیمـار و تعهـد  ممكن است به عنوان قاتل عمد

قطع شـیمی درمـانی و عـدم تزريـق  :ي درمان مانندادامهمراقبت از وي، با وودداري از 

 روري، موجبات مرگ او را بر نحو سببیت فراهم ساوته است.داروهاي ض
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لكن در اين گونه موارد كه ترك فعل شرط تـأثیر  ،هر چند قتل، يك جرم فعل است

عوامل ديگر در حدوث جنايت است، وقتی عامل موثر در مـرگ نیـز بـه تـارك مسـتند 

 33باشد، وي بالتسبیب ضامن جنايت قلمداد می گردد.

یمار و نگهداري وي در شرايطی واص با تـرك تزريـق داروهـاي بنابراين پذيرش ب

الزم و اقدامات درمانی ضروري، مانند ترك تيذيه محبوس پـس از پـذيرش مراقبـت از 

 آن، از مصاديق سببیت در جنايت محسوب و موجب ضمان تارك می گردد.

ی و در اين صورت دروواست اولیاء و بستگان بیمار به منرور توقف اقدامات درمان

يا واموش كردن دستگاه هـاي حمـايتی، تـأثیري در عـدم جـواز ارتكـاب آن نخواهـد 

داشت؛ هر چند اين دروواست ناشی از حس ترحم و شفقت اولیا نسبت به بیمار باشد. 

زيرا چنانكه پیش از اين گذشت ادله واليت مورد را شامل نبوده، سلطه بر حیات مـولی 

 علیه را در بر نمی گیرد.

یمار وود تقاضـاي توقـف جريـان درمـان و عـدم اسـتفاه از دسـتگاههاي چنانچه ب

حمايتی نمايد، نمی توان پزشك را نسبت به نتايج حاصل از ترك درمان ضامن شـمرد؛ 

زيرا با دروواست بیمار تعهد و مسئولیت پزشك نسبت بـه مراقبـت از وي منتفـی مـی 

ك مسـئولیتی نخواهـد گردد و حدوث مرگ، به بیماري و ماننـد آن مسـتند شـده پزشـ

چنانكه در  -داشت. چرا كه جواز درمان كه به نوعی تصرف در نفس انسانی ديگر است

متوقـف بـر اذن و  –قانون مجازات اسـالمی نیـز تصـريح شـده اسـت  353بند ج ماده 

رضايت بیمار است و بدون آن پزشك نه تنها تكلیفی ندارد بلكه مجـاز بـه درمـان نیـز 

 نخواهد بود.

ست پذيرش صیانت از حیات بیمـار و مراقبـت از او در راسـتاي درمـان و بديهی ا

ي اقـدامات ي بیمار به ادامـهي بیمار بوده و تعهد پزشك، تابع دروواست بیهودهمعالجه

ظاهر درمانی نمی باشد. به عبارت ديگر هر گاه پزشك در ضمن درمان نسبت به آثـار به

را فاقد كمتـرين سـودمندي در پیشـگیري از  آن كامالً مأيوس شده، اقدامات استعالجی

عروض مرگ تشخیص دهد و از نرر تخصصی اين امر ثابت گردد، ملزم به ادامه درمان 

ي طبیب در حفظ حیـات نخواهد بود. زيرا هر چند وودداري از درمان در ابتدا با وظیفه

 و عقاليـی یبیمار مياير به نرر می رسد؛ اما تكلیف به درمان، منوط به سـودمندي عرفـ
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، ايجاد مانعیت در جريان سـرايت بیمـاري و صـدمات جسـمی آن است. چرا كه درمان

است و با انتفاء اين تأثیر، اطالق عنوان درمان بر اينگونه اقدامات در اساس منتفی بـوده 

 و از اين جهت وظايف و تكالیف پزشكان منصرف از آن وواهد بود.

بیمار مكلف به آن شده اسـت درمـان و  به عبارت ديگر آنچه طبیب پس از پذيرش

ي بیماري بر حیات اوست و با احراز قطعیـت عـدم ي وي با جلوگیري از سلطهمعالجه

سودمندي، اقدام وي هرگز درمان قلمداد نمی گردد. از طرف ديگر، اصـرار بـر طـوالنی 

م ساوتن فرايند مرگ با تمسك به اقدامات فوق عادي، فاقد توجیه شرعی و حقوقی الز

 است.

بنابراين در چنین مواردي پزشك می تواند قصد وود را نسبت به توقـف اقـدامات 

استعالجی به بیمار يا بستگان وي ابالغ كرده از ادامـه درمـان وـودداري ورزد. در ايـن 

به بیماري و بلكه مستند  رتباطی با قطع روند درمان نداشتهصورت حدوث مرگ بیمار، ا

 مانند آن وواهد بود.

 مان مرتکب اتانازي انفاالی در حیات ناپايدار. ض5.2  

مشرف به موت بوده شرايط وي منطبق با معیارهاي وضـعیت حیـات  چنانچه بیمار

غیر مستقر باشد؛ قطع دستگاه هاي حمايتی و هر اقدام ديگري كه منجر به مرگ قطعـی 

 او گردد قتل نخواهد بود. 

به مـالك هـاي متفـاوتی  ناپايداراگر چه فقیهان اسالمی در تشخیص شرايط حیات 

قانون مجـازات اسـالمی، حیـات غیـر مسـتقر،  131اند، لكن به موجب ماده اشاره كرده

ي ضعیفی از حیات است كه با توجه به شرايط جسمانی شـخص، حـدوث مـرگ مرتبه

 رسد.قطعی بوده، فرايند آن به زودي و حداكثر طی چند ساعت به انجام می

با استفاده از دستگاه هاي حمايتی به منرـور  -يند طبیعی مرگايجاد ممانعت در فرآ

موجـب وـروج  -اسـت، به تعويق انداوتن مرگ قطعی كسی كه در حـال جـان كنـدن

حیات ناپايدار نخواهد بود؛ هر چند بتـوان بـه كمـك ايـن وسـايل، شخص از وضعیت 

 حدوث مرگ را براي مدتهاي طوالنی به تأویر انداوت.
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بیهوشی، لزوماً داللت بر حیات غیر مستقر نخواهد داشت اگر چه به عالوه اغماء و 

بیمار با استفاده از دستگاه هاي فوق عادي حمايت شود؛ زيرا نـاتوانی گسـترده شـخص 

 در تسلط بر اعضاء و كنترل ارادي آنها مانع قطعیت حیات وي نخواهد بود.

می دهد. از ايـن رو چنانكه گفته آمد، حیات ناپايدار، شخص را در حكم مرده قرار 

به نحـوي كـه مـرگ  -ك تيذيهمانند عدم تزريق دارو و تر -اقداماتی انجام فعل يا ترك

 گردد.موجب ضمان ديه جنايت بر مرده می قطعی وي را به مرتكب مستند سازد صرفاً

قادر به تـنفس طبیعـی  اه با قطع دستگاه تنفس، بیمار در حال احتضاربنابراين هر گ

رگ ادامه يابد؛ اقدام پزشك چنانچه بدون دروواست قبلی بیمـار صـورت نبوده، روند م

 گیرد، به عنوان جنايت بر مرده قابل پیگرد وواهد بود.

ي درمـان را بـه سرپرسـتان بیمـار ابـالغ در اين فرض هر گاه عدم سودمندي ادامه

ود شـمال درمانی و اسـتعالجی ووانـده مـینموده تعهد وود را نسبت به انجام آنچه اع

 -اسقاط نمايد و با ترك اقداماتی كه موجب استمرار كاركرد دستگاه هاي حمايتی اسـت

يا عـدم تزريـق داروهـاي شـیمیايی كـه بـا هـدف  –مانند عدم تعويض مخزن اكسیان 

طوالنی كردن فرايند مرگ استعمال می شود، روند مرگ را به وضـعیت طبیعـی واگـذار 

. زيرا چنانكه گذشت، توسل بـه اقـداماتی كـه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت ،نمايد

گردد تا پزشك است، درمان و معالجه قلمداد نمی موجب تطويل فرايند جان دادن بیمار

 نسبت به آن متعهد باشد.

 

 ضمان مرتکب در اتانازي غیر مستقیم .6

گاه ممكن است پزشك يا نزديكان بیمار به طور غیر مسـتقیم تسـهیالت الزم بـراي 

یمار العالج را فراهم ساوته يا با تـأمین شـرايط مناسـب، وي را تلقـین بـه وودكشی ب

ننـد آنكـه داروهـايی نریـر وودكشی نموده و بدين وسیله مرتكـب اتانـازي گردنـد. ما

هاي قوي به مقدار زياد در دسترس بیمار قرار داده و او را از مصرف بـیش از هیپنوتیك

با اين امید كه بیمار به حیات پـر مشـقت  ،حد آن براي جلوگیري از مرگ بر حذر دارند

گونـه ضـمان و مسـئولیتی از ديـه و وويش پايان بخشد. در اين موارد اقدام بیمار هـیچ
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تگان بیمـار بـا وجـود لكن اقدام كادر پزشكی و بسـ 33قصاص را در پی نخواهد داشت؛

اكـنش ، معاونت در جرم وودكشی قلمداد شده با استناد به منابع فقهی موجـب وشرايط

 تعزيري وواهد بود.

 

 :نتیجه. 7

بررسی حقوقی اتانازي، مستلزم پرداوتن به دو وجه متمايز آن است كه يكـی نـاظر 

، معطـوف آن به حكم تكلیفی و ديگري به مسئولیت ناشی از نتايج حاصـل از اقـدام بـه

 است.

هاي اتانازي مانند اتانازي فعال تحمیلی، مشمول احكـام وضـعی و بروی از صورت

تكلیفی ناظر بر جنايات عمدي بوده عالوه بر توصیف مجرمانه عمل، مرتكب، نسبت به 

 ي آن از حیث قصاص يا ديه نیز ضامن وواهد بود.نتیجه

در اتانازي داوطلبانه نیز فعل ارتكابی همچنان ممنوع قلمداد می گردد؛ زيـرا اذن بـه 

 عمل است. جنايت بر وويش، فاقد صالحیت تأثیر در زوال وصف مجرمانه 

اگر چه اذن به اتانازي در شرايط اضطراري به منرور دفع ضرر اشد و جـواز اقـدام 

قانون مجازات اسـالمی اسـت؛ زيـرا اضـطرار،  351به آن منطبق با قواعد و اطالق ماده 

مستلزم رفع اثر از جرم ارتكابی است. لكن در غیر موارد اجراي قاعـده اهـم، اصـل بـر 

هر چند به رغم احراز اسناد مرگ به مرتكب، بـا وجـود اذن  حرمت فعل ارتكابی است؛

در زيرا رضايت سابق اگر چه  ؛علیه وي نسبت به نتايج حاصل ضامن نخواهد بودمجنی

 تواند مانع ثبوت ضمان ديه يا قصاص گردد.حكم تكلیفی بالاثر است اما می

شـده و مـرگ  فعـال يـا منفعـل واقـعصورت اين دركلیه مواردي كه اتانازي بهبنابر

مستند به مرتكب باشد؛ اقدام وي جرم بوده، حسب مورد محكـوم بـه قصـاص يـا ديـه 

داوطلبانـه، اذن بیمـار منحصـراً در نفـی  هاي مختلف اتانـازي گردد. لكن در صورتمی

-قصاص و ديه موثر بوده و با بقاء توصیف حرمت فعل، مرتكب، محكوم به تعزيـر مـی

 گردد.
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 هاپی نوشت
 

دايی شكل گرفته است يكی از كه ازامیختگی باورهاي برهمايی و بو )Jain(پیروان آيین جین 3   

-دام داوطلبانه و بسیار سختگیرانهاق(santhara)هاي مرك را سانثارا  میدانند. سانثارا ترين شیوهمطلوب

اي است كه با هدف تعالی روحی و رستگاري معنوي به منرور آمادگی براي تناسخ و حلول روي در 

وود از ووردن و شود و به موجب آن شخص طی تشريفاتی واص تا وقوع مرگ می جانی ديگر انجام

 .ورزداشامیدن امساك می

اقدام به اين مناسك به  :شرايطی كه براي مشروعیت اقدام به سانثارا آمده متعدد است. از جمله اينكه

امور وويش ناتوانند  رهافراد پیري كه مرگی زودرس دارند و يا كسانی كه به دلیل معلولیت شديد از ادا

 هاي سخت محدود شده است.و در بیماري

 express میرند.هندوستان طی  تشريفات سانثارا مینفر در  111بنا بر بروی گزارش ها ساالنه بیش از 

India . September 30,2006    retrieved 19 Dec  2014       .ر.ك  

state  commission  on  euthanasia:  an  Final  report  of  the  nether  lands    1

English  summary  bioethics  1987 ; 1 (2) p.166 
و نفسی را كه وداوند كشتنش را حرام داشته  "و ال تقتلوا النفس التی حرم اک اال ابالحق  ": 11اسراء/ 1

 جز به حق مكشید .

 "رض فكانما قتل الناس جمیعاً... من قتل نفساً بيیر نفس او فساد فی اال ":11مالده /

هركس نفسی را جز به قصاص قتل يا به جزاي فساد در زمین بكشد مانند اين است كه همه مردم را »

 «كشته باشد
 و نیز 14نساء /  9

 وودتان را به دستان وويش به كام هالكت نیاندازيد . "و ال تلقوا بايديكم الی التهلكه  ": 345بقره /

،  4الشروانی و العبادي،  حواشی الشروانی؛ بیروت داراحیاء التراث العربی،  جرجوع كنید به :  5

، 9ه.ق،  ج  3133و نیز محمد بن الشربینی،  مينی المحتاج،  داراحیاء التراث العربی،   349ص

 "... و يحرم علی المتالم تعجیل الموت و ان عرم المه و لم يطقه الن برأه مرجو. ":113ص

،  عالمه مجلسی،  بحار 113،  ص 3: الشوكانی،  نیل االوطار،  دار الجلیل،  بیروت،  ج رجوع كنید به  1

 .113، ص11االنوار،  ج 
براي مطالعه منابع روايی امامیه و اهل سنت رجوع كنید به : حر عاملی،  وسايل الشیعه،  داراحیاء  3

 .31،ص34، ج993، ص31التراث العربی،  بیروت،  ج
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سید سابق،  فقه السنه،  دارالكتاب العربی،   -، 13، ص33ج  -بیروت –ري،  دارالفكر بیهقی،  سنن الكب

شیخ صدوق،   -،95،  ص3،  ج 3113،  كلینی،  الكافی،  دارالكتب االسالمیه 531، ص 1بیروت،  ج 

ی،  به بعد . عبداک بن بهرام الدارم 111، ص 9ه.ق. ج .  3919من ال يحضره الفقیه،  جامعه المدرسین 

 ، باب التشديد علی من قتل نفسه.343،ص1سنن الدارمی،  مطبعه االعتدال،  دمشق، ج
،  5،  نووي،  المجموع،  دارالفكر،  ج9،  ص1ه.ق،  ج   3911رك . شافعی،  االم دارالفكر،  بیروت   3

 3931 تبريزي، میرزا جواد، صراة النجاه دفتر نشر برگزيده،  چاپ اول 333ص  34،  و ج 113،113ص 

،  519،  ص 31ه ق، ج  3919،  مستمسك العروه الوثقی،  مكتبه السید المرعشی 939، ص3ه ق، ج 

، شیخ طوسی،  النهايه،  111، ص 1،  ج3155بجنوردي،  القواعد الفقهیه،  مكتبه البرهان،  تهران 

، 313،  ص 1 ،  قاضی ابن البراج، المهذب،  جامعه المدرسین،  قم،  ج131داراالندلس بیروت،  ص 

 343،  ص 1ابن ادريس،  سرالر،  جامعه المدرسین،  قم،  ج 

،  فیض كاشانی،  التحفه السنیه،  وطی،  كتابخانه آستان 13،  ص 1عالمه حلی،  تذكره الفقها،  ج 

 .111،  ص11،  سروسی،  پیشین،  ج 194قدس،  ص 

قانون مدنی در  311ز جمله رك . ماده گذار نیز واقع شده است اوی از اين احكام مورد توجه قانونبر

 بطالن وصیت مرتكب وودكشی .

هاي جنايت بر وويش را در پیروي از سیاست كیفري متبوع بالصراحه گذار بروی از صورتقانون  4

قانون مجازات نیروهاي مسلح آورده است: هركس  54توصیف مجرمانه كرده است. چنانكه در ماده 

يا تهديد فرمانده يا رلیس و يا ديگر افراد مافوق عمداً به نحوي به وود  براي معافیت از ودمت نرام

صدمه وارد كند كه مستلزم معافیت از ودمت باشد، عالوه بر انجام ودمت مقرر به حبس از شش ماه 

  شود.تا سه سال محكوم می

هاي سامانه هركس از طريق»دارد: مقرر می 5/1/3133اي مصوب قانون جرايم رايانه 35ماده   31 

 هاي داده مرتكب اعمال زير شود به ترتیب زير مجازات وواهد شد :اي يا مخابراتی يا حاملرايانه

 الف (...

گردان يا وودكشی يا ب ( چنانچه افراد را به ارتكاب جرايم منافی عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان

ا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا آمیز، تحريك يا ترغیب يانحرافات جنسی يا اعمال وشونت

شیوه ي ارتكاب يا استعمال آنها را تسهیل كند يا آموزش دهد به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا 

 «شود.جزاي نقدي از پنج میلیون ريال تا بیست میلیون ريال يا هر دو مجازات محكوم می
تكمله  ، وويی سید ابوالقاسم،  مبانی41، ص35 ج ثانی، پیشین، باره رجوع كنید به: شهیددر اين   33

، 1الحین،  ناشر مدينه العلم، قم، ج ، همو تكمله منهاج الص33ص  ،1ج  ،3913لطفی  قم، ناشر المنهاج،
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. محمد بن 15فقه الصادق)ع(،  مرسسه دارالكتاب،  قم، ص  محمد صادق، ، روحانی، سید11ص 

 .33ص ، 9الشربینی، پیشین، ج 
هر كس هنگام بروز وطر شديد فعلی يا  "قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد : 135ماده   31

الوقوع از قبیل آتش سوزي،  سیل، طوفان، زلزله يا بیماري به منرور حفظ نفس يا مال وود يا قريب

شود، قابل مجازات نیست؛ مشروط بر ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب می

عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابی با وطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته اينكه وطر را 

 باشد.

براي مطالعه بیشتر در اين باره رجوع كنید به: صادقی،  محمد هادي،  حیات غیر مستقر،  مجله   31

 .3139،  مرداد و شهريور ماه 5علمی پزشكی قانونی سال دوم شماره 

آسیبی به شخصی وارد كند به  هر گاه كسی» ازات اسالمی مقرر می دارد: قانون مج 131ماده   39 

اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آورين رمق حیات در او باقی بماند و در اين حال گونه

ديگري با انجام رفتاري به حیات غیر مستقر اوپايان دهد  نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به 

 ...«میت محكوم میگردد  مجازات جنايت بر

ر كشد چنانچه بر مرده صورت گیرد يكصد دينابر انسان زنده واقع شود او را میديه جنايتی كه اگر   35 

  ت اسالمیقانون مجازا 311است. ر.ك ماده 

تواند علیه میدر قتل و ساير جنايات عمدي مجنی»دارد: قانون مجازات اسالمی مقرر می 511ماده   31 

قوع جنايت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولیاي دم و پس از و

توانند پس از فوت او حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند لكن مرتكب به تعزير مقرر در وارثان نمی

 «شود.محكوم می« تعزيرات»كتاب پنجم 
جرالم علیه اشخاص، نشر میزان چاپ  براي مطالعه بیشتر در اين باره ر.ك: صادقی، محمد هادي،  33

 .313الی 333،  ص3141بیستم 

: شیخ طوسی، الخالف، دارالكتب و سنی در اين باره رجوع كنید به براي ديدن آراء فقیهان شیعه  33

 11و  11،  ص 3همو، مبسوط ج  43، ص1العلمیه، نجف ج

سید ابوالقاسم وويی، تكلمه  511ص، 9ه.ق، ج  3134ابن العالمه ايضاي الفوايد، موسسه اسماعیلیان، 

،  34، محی الدين النووي، المجموع، فی شري المنصوب، دارالفكر، ج 313، ص 1منهاج الصالحین، ج

 .355يحیی بن سعید الحلی، نزهه الناظر )مجموعه ورام( ص  359ص
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