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ﺑﺮرﺳﯽ راهﺣﻞﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ،ﺑﺤﺚ ﻗﺼﺎص ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺣﻖ ﻗﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ اوﻟﯿﺎی دم او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۹۳۱در ﻣﺎده  ۱۸۳ﺧﻮد ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن« ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ »را ﻗﺼﺎص
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۶۸۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «،ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﺑﺮ ﻋﻀﻮ »ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮاد  ۷۴۳و  ۰۶۳ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ
دم او ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ ﻣﻘﺮر ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻗﺼﺎص ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ
درﮔﺬرد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎده  ۹۵۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺧﺬ دﯾﻪ از ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ او ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻔﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم او ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم اوﺳﺖ .ﻧﻪ دادﮔﺎه و ﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻟﺰام آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
درﯾﺎﻓﺖ دﯾﻪ و ﮔﺬﺷﺖ از ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺟﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮل ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و روح ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻣﺠﺎزات دﯾﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺎص
ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد؟
ﻗﺼﺎص ﯾﺎ دﯾﻪ؛ ﮐﺪام اﺻﻞ اﺳﺖ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺣﺪی )ﻗﺼﺎص و…( و دﯾﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و از اﯾﻦ رو ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ دﯾﻨﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪی ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ،
اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻗﺼﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه
ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اوﻟﯿﺎی دم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻖ آﻧﻬﺎ در اِﻋﻤﺎل و ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ از آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ او اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ دم از اِﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ﺧﻮد ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﯿﭻ اﺟﺒﺎری در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات دﯾﻪ و ﻗﺼﺎص در ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪی دو ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻋﺮض ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ از ﯾﮑﯽ آن دﯾﮕﺮی ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﻘﻬﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺋﻢ و اﺻﻠﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺘﯽ در ﺗﺌﻮری ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن
ﺗﻌﻤﯿﻢ دﯾﻪ و ﺣﺬف ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻋﺮض
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮاز ﻓﯿﺮوزی ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻣﺒﻮرگ آﻟﻤﺎن« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮاد  ۱۸۳و  ۶۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن از
ﭘﯿﺮوی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻧﻈﺮﯾﻪ اول اﺳﺖ» .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ  ۷۶۱در ﻣﻮرد ﻟﺰوم اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ،راه را ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ».
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ﺑﺮ
ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در

ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد».
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺟﺒﺎری ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﻪ؛ راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ دارد
ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﮐﻪ در
ﻣﺎده  ۵۳۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ دﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ از اﻣﻮال ﺟﺎﻧﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻮال از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۰۵۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ« در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ،ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﻗﺼﺎص در
آن ﺟﺎﯾﺰ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ »ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم او ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺼﺎص ﺷﺪه؛ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻮدن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ او دﯾﻪ واﺟﺐ ﺷﺪه و ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺑﻞ رد اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ اﺧﺬ دﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ
ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ و ﯾﺎ اوﻟﯿﺎی دم او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار وﻗﻮع ﺟﺮم اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﻮده اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻞ او ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮده ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮارد اِﻋﻤﺎل ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ از ﺷﺮوط اﺟﺮای آن اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺗﺮس از آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ وارد آﻣﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﯾﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﺎص ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺟﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاه ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وﻟﯽ دم او ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻼف آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﮑﺎب
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻏﻠﯿﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ
داوری ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف و اﯾﺠﺎد ﻫﻨﺠﺎر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات از ﺳﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ وﻟﯽ
دم او ،اﻣﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ ذاﺗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮاز ﻓﯿﺮوزی« ﺣﻘﻮق ﻓﺮآوردهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ روز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﻠﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ در
ﻋﻤﻞ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهای ﻣﺘﺮوک و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ»؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن
در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن دﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﺎص ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻓﯿﺮوزی« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﻘﻬﺎ دارد».
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖزداﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و از اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺧﺸﻦ ﻗﺼﺎص ،ﻫﻢ در ﻧﻔﺲ و ﻫﻢ در ﻋﻀﻮ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎرﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان

