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Death Penalty is the most severe social and legal response to crimes that 

are against the interests and security of society. This punishment is the 

end point of a human life. Although the criminal policy of societies, 

based on the principle of proportionality of crime and punishment, has 

legislated this punishment, but this attitude is in complete contradiction 

with other criminal policies, including the effectiveness of punishment 

and the correctional and educational aspect of punishment for the 

offender. In Islamic jurisprudence, crimes punishable by death are few 

and mostly include Qesas and Hadds. Although the basis of legislation 

in Iran is on Shiite jurisprudence, the Iranian legislator, due to social 

requirements has acted contrary. The legislator’s current approach is to 

reduce executions. The Iraqi legal system is more customary, with 

executions being reduced to some extent in amendments to the country's 

penal code, including the death penalty, security-related crimes 

(domestic and international), and terrorist crimes. For this research data 

collection done by documentary method and by studying valid laws and 

sources and the obtained information has been analyzed descriptively-

analytically. 
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 مقدمه
ثیر أناپذیری مجرم، عدم ت دلیل بازگشتمجازات اعدام به 

ترویج خشونت، مورد  انتقام اجتماعی بر روی مجرم و نیز
همچنین اگر این مجازات، . انتقاد طرفداران حقوق بشر است

ک نفر باشد وضعیت به مراتب نتیجه دادرسی اشتباه در مورد ی
 جامعه داشت باور الکاسانینه آنگونه که . شودتر می بغرنج

که  طور آن نه و پرورده خود که است مجرمانی مستحق همه
 هنجارمند پدیده کرد، این می حبتص جرم بهنجاری از دورکیم

 در جامعه که است مسلم حقیقت یک هم این لیکن است
 از سادگی به هم جرم و داشته نقش توسعه جرایم و تکوین
: 1005، 7والکر). رفت نخواهد کنار جوامع جمعی زندگی سفره

 یا و شود روشی مواجه و منطقی رهایی با اگر اعدام، (8
نچرخد،  عقالنیت محوری لوالی بر آن به استناد چگونگی

 عدالت نظام تنفس مجاری انسداد حداقل اسباب از خود
 تعطیلی مهر هم بازدارندگی فلسفه بر و شده واقع کیفری

 اجرای به افراطی توسل (71: 1001، 1ویلیامز). خواهد زد
 کیفری و قضایی دستگاه که است پیام این ها، القاگرمجازات

 که آنقدر و ندارد جرم با مقابله برای دیگری جامعه، ابزار
 بالقوه بزهکاران منطق بر دگردیسی و تحمیل سازی فرهنگ

 اعدام چنین چون کیفری دارد، هرگز نقش جرم کاهش در
ساکی و ). زند دامن هم جنایی تورم به چه بسا و نداشته اثری

 . (771: 7581کونانی، 

 تشریع مجازات اعدام -0
 شده تشریع کیفرهای از یکی حیات سلب معنای به اعدام،

 عنوان به یا نفس قصاص عنوان تحت و اسالم در امضایی
 و احکام تعزیرات جزء نیز مواردی در بعضًا و حد شرعی

 این برای که ازجمله مصالحی. شود می محسوب حکومتی
 و و فرد جامعه مصالح رعایت به توان می شده بیان کیفر

 نظام و بقای االرض افسادفی با و مقابله از منکر نهی موضوع
 که شود می اعمال مجرمانی به نسبت اعدام کیفر. نمود اشاره

 جامعه و برای شده مرتکب جرم آن به علم با را جرایم بدترین
سرخوش و ). بود نخواهد اصالح قابل یقین به و خطرناک

در اسالم عالوه بر قصاص دو نوع  (1: 7583دیگران، 

                                                           
1- Walker 
2- Williams 

اعدام حدی که از سوی . شده استبینی  مجازات اعدام پیش
شارع مقدس معین شده و اعدام تعزیری که توسط حاکم 

 عمد، افساد قتل چون جرایمی در اغلب اعدام. شود تعیین می
 مقدسات به توهین و كشور امنیت علیه االرض، اقدام فی

در  (707: 7581مختاری، ). گیرد می قرار استناد مذهبی، مورد
ای از گناهان یا جبران حقوق  شریعت اسالم برای پاره

اشخاص، قتل تجویز و این امر در قرآن مجید و سنت نبوی و 
توان منکر اصل مجازات  امامی آمده است و به هیچ وجه نمی

 . قتل شد

 به متعال خداوند که را حیات موهبت که است این بر اصل
 او تردید و ابهام بی حکم با فرموده است، تنها هدیه انسان

عنوان  با قاعده این از فقیهان، گاه. گرفت انسان از توان می
 :7503خوانساری، ) کنند می یاد« دم عصمت» اصل یا قاعده
 و مصونیت، حرمت عصمت، همان مقصود از (153 و 717

مورد  ها انسان جان و خون که معنا این  به است؛ حمایت
 این شمول از کسانی البته. است تعرض از مصون و حمایت
 و ِعرض یا جان قصد که است مهاجمی مانند خارج قاعده

 نباشد؛ پذیر کشتن امکان به جز او دفع و کرده را کسی مال
 در دیگری که نیست روشن وقتی هم دفاع موارد در حتی

 (57/511، 7515موسوی خویی، ). است تهاجم موضع

در چهار مورد  در مورد مجازات قتل در شریعت اسالم، عمدتًا
کشتن دیگران اعم از مسلمانان و کافران تجویز شده است 

 :که شامل
صورت ابتدایی باشد یا در مقابل  هدر جنگ خواه ب -الف

 باغیان؛
م در دفاع شخصی، که شخص برای دفاع از خود و حری -ب

 ؛خویش ناچار باشد مهاجم را بکشد
 برای مجازات کیفری گناه؛ -ج
بیشترین آیات قرآنی که متضمن تجویز . برای قصاص -د

درخصوص دفاع  5.باشد قتل دیگران است در مورد جنگ می
شخصی در قرآن، آیه خاصی وجود ندارد و فقها از عمومات و 

                                                           
 َوَجْدُتُموُهْم َحْیُث اْلُمْشِرِكیَن َفاْقُتُلوا اْلُحُرُم اْلَأْشُهُر اْنَسَلَخ َفِإَذا»سوره توبه ( 5) آیه -5

 َفَخلَُّوا الزَََّكاَة َوآَتُوا الصَََّلاَة َوَأَقاُموا َتاُبوا َفِإْن  .َمْرَصٍد ُكلََّ َلُهْم َواْقُعُدوا َواْحُصُروُهْم َوُخُذوُهْم

 «َرِحیٌم َغُفوٌر اللَََّه ِإنََّ  .َسِبیَلُهْم
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سنت استفاده کرده و در مواردی قتل مهاجم را تجویز 
در مورد قصاص نیز باید  (77: 0011محقق حلی، ). اند نموده

آید یا به  ع مجازات به حساب نمیگفت که قصاص در واق
لکه حقی است توان آن را حد دانست  ح فقهی نمیاصطال

برای ولی دم و لذا با شکایت او قاتل، قابل تعقیب است و با 
: 0111جعفری هرندی، ). گردد عفو او از مجازات معاف می

221) 

تعزیری، واگذاری اجازه حیات  جرایمتعیین مجازات اعدام در 
 که است این علما جمهور نظریه. به قاضی استیا سلب آن 

 در. مسلمان جاسوس قتل مانند است جایز تعزیری قتل
. است نظر مورد، جرم تکرار و بازدارندگی جنبه، مزبور مجازات

 و عیاض قاضی. ستا او پیروان از برخی و طریقه مالک این
 قتل به معتقد ها از شافعی برخی و ها حنبلی از عقیل ابن

 قتل به تعزیر از گرچه ابوحنیفه. هستند مسلمان جاسوس
 صور، بعضی در است حال معتقد عین در ولی جوید می دوری

 (13: 7585خداخواه، ). کشت را مسلمان جاسوس توان می

 را تعزیری فقها، قتل اکثر که است معتقد زهره ابو محمد امام
 فساد ناشی و شده جرم مرتکب مرتبًا شخص، صورتی که در
 و آن رادانند  می جایز، کند می تهدید را جامعه جرایمش از

نظر  (553: تا ابوزهره، بی). دانند می از فساد کننده پیشگیری
 ارتکاب صورت در اعدام» این است که شیرازی مکارم اهلل آیت

 در شود، مگر تکرار بارها نیست، هرچند جایز تعزیری جرایم

 توان می باشد که وجود داشته معتبری خاص روایت که مواردی

  (751: 7513مکارم، ) «کرد عمل آن مطابق

شناسی  با این حال تحقیقات علوم مختلف چون حقوق، جامعه
 اده است که چنین مجازاتی سودمندشناسی نشان د و روان

زیرا بشر در طول دوران . هایی نیز دارد نیست و بلکه زیان
ها را  یزندگی خود از راه تجربه آموخته است که ناسازگار

توان با تربیت سازگار کرد و در نتیجه به جای آنکه آنها را  می
جعفری هرندی، ). نابود سازد از آنها استفاده همه جانبه نماید

7551 :111) 

 تحوالت با معاصر جامعه در اعدام بر این اساس، مجازات
 این از کشورها سو، بسیاری یک از. است شده مواجه اساسی

 اجرا درعمل یا اند کرده حذف خود قوانین از را مجازات
 اعدام از هنوز که کشورهایی دیگر، در سوی از و کنند نمی

. است یافته تغییر آن اجرای مکان و شود، شیوه می استفاده
 تغییرات نشانگر نیز ایران در قانونی تحوالت بر مروری

 در تغییر. است اعدام مجازات شیوه اجرای در تدریجی
مجازات  علنی اجرای لواط، عدم مجازات اجرای چگونگی

 هاییروش طریق از آن اجرای برای سرانجام تالش و اعدام
کند،  می تحمیل به قربانی را کمتری جسمی رنج و درد که

جوان جعفری بجنوردی، ). است باره این در تغییرات ترین مهم
الملل، لغو مجازات اعدام را از  سازمان عفو بین (7: 7588

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای . داند اهداف اساسی خود می
 .لغو اعدام است

 جرایم مشمول مجازات اعداممصادیق  -2
 پایه بر کیفری مقررات تنظیم و اسالمی انقالب پیروزی با

 فزونی به رو قوانین کیفری در اعدام جزایی، شمارگان فقه
 در اعدام شمارگان به المللی بین های واکنش از جدا. نهاد

 آیین که  شریعتی و دین که پذیرفت توان ایران، دشوار می
 و همه جهانیان برای رحمت است، پیامبرش، پیامبر رحمت
 از عظیم حجم این است، با رحمت کتابش، کتاب و قرآن
 فقه در که این به ویژه  باشد؛ شرع سازگار حکم به عنوان اعدام
موارد  که است  شده تثبیت اندیشه این سنتی به طور امامیه

 جزایی فقه در تعزیری اعدام. است محدود و اعدام، مضبوط
 (55: 7581پور،  علی و زاده حبیب). ندارد جایگاهی امامیه،
 نبوده شرع اولیه احکام از مستنبط شمار اعدام، ضرورتًا افزایش

 با قانون اساسی نگهبان شورای مخالفت به رغم. است
 مخدر مواد با مرتبط جرایم برای که اعدام از مواردی

 با مواد مبارزه قانون در های گسترده بود، اعدام شده بینی پیش
افزایش  ایران در اعدام شمارگان و رسید تصویب به مخدر
البته در قوانین فعلی  (501: 7581رادمند،  و برهانی). یافت

مجازات،   شاهد تحوالتی در این زمینه هستیم و در قانون
المللی  هایی صورت گرفته که در راستای تعهدات بین نوآوری

 . باشد ایران می

در مقایسه با قوانین جزایی ایران  مجازات کشور عراق  قانون
طبیعی است از این جهات  و از سابقه کمتری برخوردار است
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فاصله قوانین . هایی باشد به قانون ایران دارای کاستی نسبت
کشور عراق از شرع، بیشتر از فاصله قوانین موضوعه ایران از 

گذار عراقی نسبت به  مبانی فقهی اسالمی است و قانون
ثر أع قوانین بیشتر مایل به عرف و متگذار ایرانی در وض قانون

، ارتباطی اعداممجازات  این کشور،در قانون  .از آن شده است
تعزیر حکومتی و  و نوعیقصاص در شریعت اسالمی ندارد  با

 .است مجازاتی عرفی

هجری  7581از حیث تطبیق قانون مجازات اسالمی مصوب » 
توان  میالدی، می 7818شمسی با قانون عقوبات عراقی مصوب 

قانون عقوبات عراقی را به مراتب از بعضی جهات شدیدتر تلقی 
رسد شرایط اقلیمی و فرهنگی و اجتماعی در  می کرد و به نظر

قانون جزای ایرانی، . ها مؤثر بوده است تفاوت این کیفرنگاری
گویی و تفویض اختیار تفسیر  باالخص در جرایم امنیتی با کلی

قانون به قضات، از ورود به جزئیات و تعیین یکایک مصادیق 
شته تا با خودداری کرده است لکن قانون عقوبات عراق، سعی دا

تعیین دقیق مصادیق مجرمانه، اختیارات گسترده قضات را در 
هر دو قانون در پیروی از اصول اساسی . تفسیر قوانین محدود سازد

ها، اصل  حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
تفسیر مضیق حقوق کیفری، اصل شخصی کردن و فردی کردن 

ند ولی گاه تفسیر متفاوتی از انواع ا مجازات خود را ملزم دانسته
 7500ربیعی،)« .جرایم و تعیین مصادیق مجرمانه ارائه نمودند

:71) 

  مطرح در قانون جرایمدر ادامه این مبحث، با اشاره به عناوین 
مجازات دو کشور، در ابتدای هر بحث، ابتدا قانون ایران و 

 :دهیم سپس عراق را مورد بررسی قرار می

 عمدقتل  -2-0

 جنایتاسالمی، موارد  مجازات  قانون 291 مادهگذار در  قانون
 ،مجازات قتل عمد. است  عمدی را در چهار حالت بیان نموده

اولیای  و در صورت رضایت استقصاص نفس 
و البته تحمل جنبه  «عفو بدون دیه»یا  «دیه با عفو»به دم

 .کند تغییر میعمومی جرم، 

 اختیارات از را حدود شیعی اجرای فقیهان از شماری
 اختیار فتوا، فقیه این برابر دانند؛ می (ع) معصوم اختصاصی

. ندارد است را شده مقرر شرع در که ای گونه به اجرای حدود

 جواز عدم به که فقیهانی شاید (711 : 7581داماد،  محّقق)
 فتوا (ع) امام معصوم غیبت زمان در شرعی حدود اجرای

 توجه واقعیت این اند، به نموده تردید آن جواز در یا اند داده
 گوناگون موارد در حدود اجرای در (ع) که معصومان اند کرده

 مالحظه. اند عمل نموده یا داده نظر متفاوت کاماًل ای گونه به
 را حد (ع) معصومان که دهد می نشان حدود، آشکارا روایات
 شرب نمونه، حد برای کردند؛ نمی اجرا یک گونه به کاماًل
 عدم صالحدید یا بود، با تازیانه چهل آن مجازات که خمر

 افزایش تازیانه هشتاد به (ع) علی امام تقریر و تأیید و مخالفت
 .طلبید می را تغییر و تشدید این  مصلحت زمانه چون یافت؛

 ( 531: 7857نجفی، )

هایی  مجازات این کشور، قتل  قانون 011مقنن عراق در ماده 
 :است مورد بیان نموده نهکه مجازاتش اعدام است را در قالب 

 قتل باسبق تصمیم یا از پیش طراحی شده؛ -الف 
 زا؛ قتل با استفاده از ماده سمی، مواد منفجره یا آتش -ب 
که  ینقتل به قصد رذیله یا در ازای دریافت مزد یا ا -ج 

 کرده باشد؛های وحشیانه استفاده  مجرم از روش
 قاتل باشد؛( ، مادر یا اجدادپدر)از اصول مقتول  -د 
 قتل کارمند دولت یا موظف در حین انجام کار یا خدمت؛ -ه 
مجرم با یک رفتار قصد کشتن دو نفر یا بیشتر را داشته  -و 

 باشد؛
یا شروع به قتل عمدی  قتل عمد با یک یا چند قتل عمد -ز 

 (قتل سریالی)مرتبط باشد؛ 
باشد که مجازات  ای قتل، مقدمه ارتکاب جنایت یا جنحه -ح 

آن حبس کمتر از یک سال باشد یا به قصد تسهیل در فرار 
 زبور از رهایی مجازات یا فرار ویمرتکب یا شرکای جرم م

 باشد؛
شده  اگر مرتکب به اتهام قتل عمد به حبس ابد محکوم -ط 

و در ضمن تحمل حبس، مرتکب قتل عمدی دیگری یا اقدام 
 .به آن کرده باشد

مورد دیگر اشاره کرده که  سهو در بند دوم این ماده، نیز به 
 :مجازات آن اعدام یا حبس ابد است

اگر مجرم قصد کشتن یک نفر را داشته باشد و عمل او  -الف
 ؛منجر به قتل یک یا چند نفر شود

https://www.dadyaran.ir/%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%85-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.dadyaran.ir/%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%85-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.dadyaran.ir/%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%85-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.dadyaran.ir/%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%b4/
https://www.dadyaran.ir/%d8%af%db%8c%d9%87/
https://www.dadyaran.ir/%d8%af%db%8c%d9%87/
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را  علیه که مرتکب پس از قتل، بدن مجنیدر صورتی  -ب
 مثله کند؛

 -0)در صورتی که مرتکب در موردی غیر از موضوع بند  -ج
باشد و در مدت اجرای مجازات،   به حبس ابد محکوم شده( ط

 .باشد مرتکب قتل عمد شده

 زنا و لواط -2-2
حد زنا در موارد زیر اسالمی،   مجازات  قانون 220مطابق ماده 

زنای مرد  ،پدر زنا با زن ،زنا با محارم نسبی :ستاعدام ا
در تمام زنای به عنف یا اکراه که  ،غیرمسلمان با زن مسلمان

این  2ه تبصرهمچنین مطابق  .زانی استاعدام موجب موارد 
هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در  ماده،

رفتار او در حکم زنای  ،هوشی، خواب یا مستی زنا کند حال بی
در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ . به عنف است

اگرچه موجب  ،یا ترساندن زن یا از طریق ربایش، تهدید و
ماده طبق  .تسلیم شدن او شود نیز حكم فوق جاری است

. رجم است ،حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه نیز 225
رجم با پیشنهاد دادگاه درصورت عدم امكان اجرای 

چنانچه  ،قضائیه صادركننده حكم قطعی و موافقت رئیس قوه
باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه  جرم با بینه ثابت شده

صورت موجب صد ضربه شالق  محصنه است و در غیر این
 .باشد برای هریك می

 یهود دین در سابقًا و است امضایی احکام جزء رجم، مجازات
 فقط و نشده بدان ای اشاره کریم قرآن در و داشته وجود
 تعیین جلد حد مجازات مطلق، بطور زنا مجازات به نسبت

اسالمی اگرچه رجم   مجازات  در اصالحات قانون. ه استشد
های شرعی قرار دارد، حذف  که در زمره مجازات به دلیل این

بر این . بینی شد نشد اما شرایطی در خصوص اجرای آن پیش
  قانون( 151)تا ماده ( 113)اس مقنن از ماده اس

اسالمی شرایطی را عنوان نموده که ممکن است حد  مجازات
 مجازات اجرای شرایط تحقق. رجم با وجود آنها اجرا نگردد

 عماًل که است سختگیرانه و دقیق، نادر حدی سنگسار، به
 . رساند می حداقل به را آن تحقق امکان

 حد لواط برای فاعل، در 211 مادهدر مورد لواط مطابق 
صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در 

حد لواط برای مفعول . غیر این صورت صد ضربه شالق است
و مطابق  اعدام است( وجود یا عدم احصان)در هر صورت 

در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول،  این ماده، تبصره
 .اعدام است ،مسلمان باشد، حد فاعل

، در صورتی که 211نیز مطابق تبصره ماده  تفخیذحد فاعل 
  .غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، اعدام است

فوق، مجازات اعدام قائل نشده  جرایماما مقنن عراق در مورد 
به این ترتیب که در مورد زنا و لواط اگر با رضایت . است

صورتی که  در 190ماده  0علیه باشد، مطابق بند  مجنی
ساله باشد مرتکب، به حبس ساده یا حبس  01تا  05قربانی 

گردد در صورتی که قربانی جرم  سال محکوم می 7حداکثر تا 
سال محکوم  01سال سن داشته باشد به حبس تا  05زیر 
همچنین در مورد زنا و لواط بدون رضایت  .گردد می

حبس به حبس ابد یا  191علیه، مطابق بند یک ماده  مجنی
، شرایطی که باعث 191ماده  2در بند . شود موقت محکوم می

 7.است  شود را بیان نموده می جرایمتشدید مجازات این 

 ربایی آدم -2-1
هر » 0175اسالمی مصوب  مجازات  قانون 120ماده مطابق 

كس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور 
یا  یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصًادیگری به عنف یا تهدید 

دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا   توسط
علیه كمتر  پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتی كه سن مجنی

ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد  از پانزده سال تمام باشد یا 
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در صورتی  -الف: شود اگر عمل در یکی از موارد زیر واقع شود، مشدد محسوب می - 

 -ب. شخصی که جرم علیه او واقع شده هنوز به سن هجده سال تمام نرسیده باشدکه 

در صورتی که مرتکب از بستگان درجه سه قربانی بوده یا مسؤولیت تربیت یا نظارت وی 

ـ در صورتی که مرتکب،  ج. باشد یا توسط خادم یا یکی از افراد مذکور ارتکاب یابد

روحانی یا پزشکی باشد که از موقعیت، حرفه یا مستخدم دولت یا مأمور خدمت عمومی، 

اگر دو یا چند نفر در ارتکاب عمل مشارکت داشته  -ز. باشد اعتماد خود سوء استفاده کرده

علیه  در صورتی که مجنی -ث. باشند باشند و در غلبه بر مقاومت قربانی همکاری داشته  

ر صورتی که قربانی در اثر ارتکاب وـ د. در اثر ارتکاب عمل به بیماری مقاربتی مبتال شود

 .عمل، حامله شود یا باکرگی او از بین برود
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مرتكب به علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود،  یا به مجنی
و در صورت ارتكاب  حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهد شد 
 «.گردد جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محكوم می

عراق در بخش دوم کتاب سوم، جنایات علیه  مجازات   قانون
تحت  است و  آزادی و حرمت انسان به این جرم اشاره کرده

. است  درنظر گرفتهشرایطی مجازات اعدام را برای این جرم 
سال  01ربایی در مورد نوجوان زیر  اگر آدم 022مطابق ماده 

با اکراه یا حیله باشد و یا هریک از شرایط مصرحه در ماده 
مجازات مرتکب اعدام خواهد بود و اگر زنا یا لواط به  0207

 .عنف باشد یا شروع به این اقدام کند مجازات وی اعدام است

هر کس به زور یا فریب خود یا »: ستآمده ا 021در ماده 
دیگری، زنی را که باالی هجده سال تمام است برباید به اعدام 

ربایی منتهی به مواقعه جنسی با قربانی  شود و اگر آدم محکوم می
گردد یا شروع به زنای به عنف با قربانی باشد، مرتکب به اعدام 

 «.شود محکوم می

 022ر اکراه مندرج در مواد اگ» دارد بیان می 020همچنین ماده 
شرح داده شده منجر  020ای که در بند ب ماده  یا شکنجه 021و 

به مرگ شخص ربوده شده گردد، مجازات مرتکب اعدام یا حبس 
 «.ابد خواهد بود

  سرقت -2-0
 اسالمی  مجازات  قانون 271ماده « ت»مطابق بند 

چند  در مرتبه چهارم، اعدام است هر، حد سرقت 0192 مصوب 
درخصوص مجازات سرقت باید گفت  .سرقت در زندان باشد

 و تعزیری سرقت دسته دو به مجازات، سرقت  قانون در
حدی تقسیم شده و مجازات سرقت حدی در مرتبه  سرقت
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انجام جرم توسط شخصی که به صورت غیرقانونی : ربایی جرم آدم -موارد مشدده الف - 

خود لباس مأمور رسمی به تن کرده یا از نشان رسمی استفاده کرده یا حکم جعلی برای 

 -است؛ ب دعای صدور آن توسط مرجع صالح ارائه نمودهدستگیری، بازداشت، یا حبس با ا

توسط دو یا چند نفر  -اقدام، با تهدید به مرگ یا شکنجه جسمی یا روانی همراه باشد؛ ج

در صورتی که مدت بازداشت یا  -یا شخصی که آشکارا حامل سالح است انجام شود؛ د

ربایی،  اگر هدف از آدم-د؛ هپانزده بیشتر باش( 05)علیه از  سلب آزادی یا محرومیت مجنی

اگر  -تعرض یا تعدی به ناموس قربانی یا انتقام گرفتن از وی یا شخص دیگری باشد؛ و

جرم علیه کارمند یا شخصی که مأمور خدمات عمومی است در حین وظیفه یا به سبب 

 .انجام وظیفه باشد

. است آن انتهای از سارق راست دست انگشت چهار اول، قطع
 نحوی به است برآمدگی پایین از چپ پای در مرتبه دوم قطع

در مرتبه . بماند باقی مسح محل از مقداری و قدم صفن که
 . سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام خواهد بود

کتاب  152انه نیز در ماده و یا مسلحسرقت مقرون به آزار 
حبس از سه ماه تا ده سال و  پنجم آمده است و برای آن

جرحی نیز واقع   و اگر ضربه، تعیین شده است( 70)شالق تا 
باشد عالوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور   شده

اگرچه در صورتی که سرقت  .گردد  در این ماده محكوم می
 . جاری خواهد شد انه، محاربه محسوب شود مجازات آنمسلح

عراق، اگر سرقت  مجازات   قانون 002مطابق بند چهارم ماده 
به عنف منجر به مرگ احدی شود، مجازات آن اعدام یا 

 .بس ابد استح

 جرایم علیه امنیت -2-5
 اسالمی  مجازات  گذار ایران در فصل هشتم قانون قانون

، به تعریف و نحوه واکنش به جرم محاربه و در 7581 مصوب 
 . االرض پرداخته است فصل نهم به بغی و افساد فی

محاربه عبارت از »اسالمی  مجازات  قانون 118ماده طبق 
جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها کشیدن سالح به قصد 

گذار در  قانون «.نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد است، به
راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به  نیز به 157ماده 

به  ها شوند سالح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه
ماده است و نهایتًا در   اشاره کرده محارب عنوان مصادیقی از

های چهارگانه اعدام، صلب، قطع و نفی بلد را  مجازات 151
 .برای محارب، برشمرده است

بسیاری . انگاری شده است سوره مائده، جرم 51محاربه در آیه 
را مستند « االرض فسادا یسعون فی»نظران عبارت  از صاحب

نکته مورد مناقشه در این آیه . دانند االرض می جرم فساد فی
 االرض صرفًا انگاری مفسد فی ر مبنای جرماین است که اگ 

االرض تفکیک  همین آیه باشد، مجازات محارب و مفسد فی
مجاهد و ). اند نشده و این دو جرم در کنار یکدیگر آمده

 مجازات  قانون بجز مختلف قوانین در (510: 7500دیگران، 
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 ،بود شده فرض جرم یک مثابه به افساد و محاربه که 7510
 تا نبود مقرر االرض فی مفسد برای اعدام از غیر مجازاتی

 اسالمی مجازات  قانون 151 ماده تصویب با نهایتًا
 از مستقل جرمی بعنوان االرض فی افساد جرم 7581مصوب
. گردید معرفی اعدام صراحتًا آن مجازات و شد پذیرفته محاربه

 (1: 7583رمضانی، )

که در برابر  گروهی» اسالمی مجازات  قانون 217ماده طبق 
اساس نظام جمهوری اسالمی ایران، قیام مسلحانه کند باغی 

شود و در صورت استفاده از سالح، اعضای آن به  محسوب می
 «.گردندمجازات اعدام محكوم می

، دامنه 211گذار در ماده  االرض، قانون مورد افساد فیدر 
علیه تمامیت جسمانی اشخاص تا  جرایمتری اعم از  وسیع
 در اخالل اكاذیب، نشرعلیه امنیت داخلی و خارجی،  جرایم
 و سمی مواد پخش تخریب، و احراق كشور، اقتصادی نظام

 یا فحشا و فساد مراكز كردن دایر یا خطرناك و میكروبی
 نظم در شدید اخالل موجب كه ایگونهبه آنها در معاونت
 تمامیت به عمده خسارت ورود یا ناامنی كشور، عمومی

 اشاعه سبب یا خصوصی، و عمومی اموال یا افراد جسمانی
شود را تحت عنوان افساد  وسیع حد در فحشا یا فساد

 . است انگاری نموده االرض، جرم فی

 و اقتصادی متهم به االرض فی مفسد امنیتی برچسب الصاق
 مسیر در پرونده هدایت برای کیفری متداعیین توانایی کاهش

 مجازات از مرتکب فرار تسهیِل و سو یک از منصفانه دادرسِی
 از استفاده به قضایی رویه تمایل عدم دلیل به مقرر قانونی

 سوی از کیفر بازدارندگی زوال نتیجه در و حیات سالب کیفر
 االشاره فوق های چالش بر مترتب فاسِد توالی از دیگر، بخشی

 جرایم قبال در سنجیده جنایی سیاست رسد می نظر به. است
 همچون سلبی کیفرِی های شیوه به توسل اقتصادی، اقتضای

 (758: 7500صدیقیان، ). دارد را کیفرزدایی

 .بیان گردیده است 011ماده علیه امنیت در  جرایماز جمله 
مجرمانه را برعهده گیرد به  سردستگی یك گروه هركس

حداكثر مجازات شدیدترین جرمی كه اعضای آن گروه در 
گردد  راستای اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم می

باشد كه یا دیه مگر آنكه جرم ارتكابی موجب حد یا قصاص 
در این صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم 

االرض زمانی كه عنوان  در محاربه و افساد فی. شود می
بر سردسته گروه مجرمانه صدق  االرضیا مفسد فی محارب

 االرضیا مفسد فی به مجازات محاربحسب مورد كند 
 .گردد محكوم می

های  همچنین فصل اول کتاب پنجم تعزیرات و مجازات
علیه امنیت داخلی و خارجی  جرایمبه  7513بازدارنده مصوب 

بیان  371تا  585اختصاص یافته و مواردی را طی ماده 
به  305، 305، 585الزم به ذکر است که در مواد . است نموده

 300است و در ماده   امکان محارب شدن مجرم، اشاره شده
مکرر برای سردستگی فرقه یا گروه معاند، مجازات مقرر در 

 . است تعیین شده 7581 اسالمی  مجازات  قانون 750ماده 

علیه امنیت، در کتاب دوم  جرایمگذار عراق نیز در مورد  قانون
علیه منافع عمومی  جرایمقانون عقوبات عراق، با عنوان 

در بخش اول، . پرداخته است جرایمجامعه در دو بخش به این 
تا  731مواد . است علیه امنیت خارجی اشاره کرده جرایمبه 

  قانون 091و ماده  077ماده  1، بند 070ج ماده بند ، 711
عراق، خدشه دار کردن استقالل، وحدت یا تمامیت  مجازات 

ارضی کشور، ملحق شدن به صفوف دشمن یا نیروهای مسلح 
کشوری که در وضعیت جنگی با عراق قرار دارد، همکاری با 
یک کشور خارجی یا با یکی از عوامل آن به نیت جنگ یا 

آسیب ط سیاسی یا اقدامات خصمانه علیه عراق، قطع رواب
رساندن یا ایجاد عملیات جنگی علیه جمهوری عراق یا صدمه 
زدن به عملیات جنگی کشور یا آماده سازی وسایلی برای 
پیروزی کشور متخاصم، اقدام جهت ورود دشمن به کشور یا 
پیشبرد اهداف آن یا ایجاد تحریک در بین مردم، تضعیف 

های مسلح یا تحریک اعضای آن برای پیوستن به روحیه نیرو
دشمن یا تسلیم شدن در برابر دشمن، تضعیف وفاداری آنان 
به کشور یا اعتماد به نفس و ایستادگی آنان در مقام دفاع یا 

انگاری  را جرم... تسلیم احدی از نیروهای مسلح به دشمن و 
هردو حکم  051نموده و حکم اعدام و فقط در مورد ماده 

 .است اعدام یا حبس ابد را تعیین نموده
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علیه امنیت داخلی،  جرایمدر بخش دوم از کتاب دوم نیز به 
مواردی که موجب  211تا  091پرداخته است و در مواد 

است و   باشد را بیان نموده دار شدن امنیت داخلی می خدشه
 مجازات اعدام یا حبس ابد را برای مرتکبان، تعیین نموده

 .است 

های مرتبط با صهیونیست را  با توجه به فعالیت 210ماده در  
انگاری علیه ادعای  داند اقدام به جرم مغایر امنیت خود می

ج آن یا همکاری با اصول صهیونیستی یا فراماسونری یا تروی
سسات صهیونیستی، یا کمک مالی یا معنوی ها و مؤ سازمان

رفی به آنها یا تالش برای هر روشی در جهت رشد و مع
  .است اهداف مزبور و محکومیت به مجازات اعدام نموده

 جرایم علیه مقامات کشوری -2-1
هر  ،0175قانون مجازات اسالمی مصوب  505ماده مطابق 

گانه و مراجع   كس به جان رهبر و هر یك از رؤسای قوای سه
قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به  بزرگ تقلید، سوء

 .ا ده سال محكوم خواهد شدسه ماه ت  حبس از

هر كس به جان  قانون مذکور، 501ماده همچنین مطابق 
 رئیس كشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء

شود   محكوم می( 505)قصد نماید به مجازات مذكور در ماده  
كه در آن كشور نیز نسبت به ایران معامله  مشروط به این 

تر اعمال گردد به همان  مجازات خفیف متقابل بشود واال اگر
 در تبصره این ماده آمده است .شود  مجازات محكوم می

قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود عالوه  چنانچه سوء 
بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات 

 .خواهد شد مربوط محكوم 

علیه  ایمجرگذار عراق در بخش سوم از کتاب دوم به  قانون
-0: آورده است 221اقتدار عمومی پرداخته است در ماده 

هرکس رئیس جمهور را به قتل برساند، مجازاتش اعدام 
قصد نماید و  هرکس به جان رئیس جمهور سوء -2.است

قصد او از قتل، معلق بماند یا شروع به قتل عمدی نماید به 
در صورت  -1. مجازات حبس موقت محکوم خواهد شد

ب جرم علیه رئیس دولت خارجی در زمانی که وی برای ارتکا

بازدید رسمی به عراق سفر کرده است، حسب شرایط به 
 .گردد ها محکوم می همین مجازات

 شوند جرایمی که ماهیتًا خطری برای عموم تلقی می -2-7

در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان  جرایماین 
در . حیوانات، آمده استاحراق، تخریب و اتالف اموال و 

عمارت یا بنا یا كشتی یا هواپیما  آتش زدن 175ماده تبصره 
یا كارخانه یا انبار و به طور كلی هر محل مسكونی یا معد 

یا هر نوع محصول زراعی یا   برای سكنی یا جنگل یا خرمن
 که در این فصل های متعلق به دیگری اشجار یا مزارع یا باغ

صورتی كه به قصد مقابله با حكومت در ذکر شده است را 
 .است  دانستهمجازات محارب مشمول اسالمی باشد 

عراق  مجازات   در بخش هفتم از کتاب دوم قانون جرایماین 
سوزی  اگر وقوع آتش 102ماده  0مطابق بند . است  بیان شده

عمدی باعث مرگ فردی شود، مرتکب به اعدام یا حبس ابد 
اگر ایجاد سیل  109طبق ماده همچنین . گردد محکوم می

عمدی یا شروع به ایجاد آن، منجر به مرگ دیگران شود 
بیان  150باشد و ماده  مجازات مرتکب اعدام یا حبس ابد می

دارد اگر شخصی به هر روشی ایمنی، ناوبری هواپیمایی  می
یا آبی یا ریلی کشتی هوپیما یا هر وسیله حمل ونقل عمومی 

هد و این عمل منجر به مرگ را در معرض خطر قرارد
 155ماده  1براساس بند . شخصی شود، مجازاتش اعدام است

اگر شخصی عامدا باعث تخریب یا آسیب رساندن به جاده 
ها، راه آهن، مسیل رودخانه، قنات، یا  عمومی، فرودگاه، پل

رانی شود و این عمل منجر به مرگ  های مسیر کشتی کانال
 .است یک نفر شود، مجازاتش اعدام

 جرایم علیه بهداشت عمومی -2-1

هر  :0175قانون مجازات اسالمی مصوب  111ماده مطابق 
اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل 
آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع 

بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد  غیر
ها و كشتار غیر  ها، زباله در خیابان ننده در رودخانهك مسموم

آب  فاضالب خام یا پس  مجاز دام، استفاده غیرمجاز
ممنوع  ،های فاضالب برای مصارف كشاورزی خانه تصفیه
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باشد و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول  می
شدیدتری نباشند به حبس تا یك سال محكوم   اتمجاز

قانون  117ماده  0 تبصرهبا استناد به همچنین  .خواهند شد
منظور اخالل  در صورتی که اعمال مذکور به، مجازات اسالمی

در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسالمی باشد 
 .مجازات محارب را خواهد داشتمرتکب، 

تحت شرایطی، مجازات سختی برای  قانون مجازات عراق نیز
ماده  0مطابق بند . این عمل مجرمانه درنظر گرفته شده است

در چاه، مخزن آب، انبار عمومی یا  هرکس که عامدًا 150
هرچیز دیگری که برای استفاده عموم مهیا شده، مواد 
میکروبی یا هر چیز دیگری که به صورت بالقوه امکان مرگ 

سالمت عمومی را در پی دارد یا افراد یا صدمه جدی به 
افکند بیاندازد و عمل  به مخاطره می زندگی مردم را شدیدًا

. شود مزبور منتهی به مرگ انسان شود به اعدام محکوم می
عراق ذیل فصل  مجازات   قانون 119و  111البته در مواد 

علیه بهداشت عمومی، به اقداماتی که  جرایمهفتم با عنوان 
شود اشاره کرده است اما  یماری خطرناک میمنجر به شیوع ب
 .در نظر گرفته است 150تری نسبت به ماده  مجازات خفیف

 اهانت به مقدسات -2-9
هر كس پیامبر قانون مجازات اسالمی   212ماده  مطابق

اعظم صلی اهلل علیه و آله وسلم و یا هریك از انبیاء عظام 
النبی است و به اعدام  ساب ،الهی را دشنام دهد یا قذف كند

قذف هر یک از ائمه  این ماده، تبصرهو در  شود محكوم می
اهلل السالم و یا حضرت فاطمه زهرا سالم معصومین علیهم

. انگاشته استدر حکم سب نبی را علیها یا دشنام به ایشان 
کتاب پنجم قانون مجازات  501ماده همچنین مطابق 

مقدسات اسالم و یا هر هر كس به  ،0175اسالمی مصوب 
یا حضرت صدیقه ( ع)یك از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین

 ،النبی باشد ساب   اهانت نماید اگر مشمول حكم( س)طاهره 
شود و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج   اعدام می

 .سال محكوم خواهد شد

علیه  جرایم)قانون مجازات عراق در فصل دوم   172در ماده 
( اجتماعی جرایم)ذیل بخش هشتم ( ات قومی، مذهبیاحساس

مجازات حبس تا سه سال یا جزای نقدی تا سیصد دینار را 
 .است  مقرر کرده

 جرایم مواد مخدر -2-01

مرتبط با مواد مخدر را به صورت  جرایمگذار ایران،  قانون
افتراقی با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 

 جرایم در ایران جنایی سیاست. انگاری نموده است رمج7511
 پیشگیرانه جنایی سیاست بر گردان، مبتنی روان و مخدر مواد

 کیفری سیاست یک به توسل که است بوده کیفری
 افتراقی و کیفر برشدت تأکید با گیرانه سخت و مدار امنیت
 نیز مواردی در که است آن های شاخصه ها، از رسیدگی بودن

 .است کرده پیدا گرایش گرا توده کیفری سیاست سمت به
 مواد جرایم با مقابله جنایی، در سیاست یک ایجاد بسترهای

« نظریه بازدارنگی»سود  به همواره که بوده نحوی به مخدر
زارع و ). است بخشده مشروعیت نیز را اعدام کیفر و شده تمام

زه با مواد ای مبار ماده 53در قانون  (11: 7588موذن زادگان، 
در هشت ماده و یک تبصره آن کیفر  7511مخدر مصوب 

گیرانه  شدت و حدت نگاه سخت. بینی شده بود اعدام پیش
گذار به موضوع مواد مخدر باعث شده بود که حتی  قانون

با انگیزه و به قصد که برای دومین بار شخصی نسبت به 
 ،هروییناعتیاد وی به مواد مخدر  باعث ،معتاد کردن دیگری

متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین  ،کدیین ،مرفین
 . بینی کرده بود شود، نیز مجازات اعدام پیش وکوکایین

 است این مخدر مواد جرایم در اعدام کیفر مورد در شایع نظر
 بنابراین تنها. است االرض فی حد افساد باب از کیفر این که 
 محکوم اعدام کیفر هب را مخدر مواد مجرم توان می حالتی در

و نه « االرض حد افساد فی»با  منطبق وی که عمل نمود
این امر البته محل  که « مخدر مواد جرایم تعزیری کیفر»

 (57: 7581زید شفیعی و خسروشاهی، ). مناقشه است

 با مبارزه قانون به ماده یک الحاق طرح تصویب مجلس با
و بر این اساس  مخدر اقدام به تعدیل این مجازات نمود مواد

تنها با وجود شرایطی، مجازات اعدام در خصوص مواد مخدر 
 مجرمان از برخی اعدام صورت حکم وجود دارد و در غیر این

 جزای و حبس به شرایطی داشتن صورت در مواد مخدر به
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 قانون 05 ماده اصالح بر این اساس با. شود می تبدیل نقدی
 دارای قانون این در که یجرایم مخدر، مرتکبان مواد با مبارزه

 از یکی احراز هستند، درصورت ابد حبس یا اعدام مجازات
 به و بود خواهند االرض فی مفسد حکم مندرج، در شرایطی
 گردان روان یا مخدر مواد از ناشی اموال ضبط و اعدام مجازات
 . شوند می محکوم

 محاربه مشمول که خاص بزهکاران برخی استثناء به
 جرایمی چنین برای که رسید یقین به تواننمی شوند، می
 برای چه اگر دیگر، عبارت به. کرد تجویز را اعدام توان می

 قرآن در روشنی به قصاص حکم عمد، قتل هم چون جرایمی
 مواد بزهکاران برای اعدام مورد در است، شده بیان کریم

 (217: 0179اکبری، ) .ندارد وجود صراحتی چنین مخدر،
 حکم مورد در توانمی اسالمی اخالق نظر از آنچه بنابراین،

 با که است آن گفت موادمخدر جرایم بزهکاران برای اعدام
 با مخالفت همچنین و اسالمی منابع تجویز عدم به توجه

 احتیاط بسیار مجازاتی چنین اعمال در باید انسانی، کرامت
جوان جعفری بجنوردی و اسفندیاری بهرآسمانی، ) .کرد

احتیاط )باید با تمسک به اصل احتیاط و اشتغال  (701: 7581
درأ،  تا حد امکان از صدور حکم  یا توسل به قاعده( در دماء

 .به سلب حیات فرد اجتناب نمود

عراق برای مواد مخدر، مقرراتی تدوین  مجازات   در قانون
 .نشده است

 گیرینتیجه
اشاعه جرم، هدف از تعیین مجازات اعدام، اگرچه جلوگیری از 

پیشگیری از تکرار آن و عبرت آموزی سایر افراد جامعه 
که  باشد اما این واسطه خاصیت ترهیبی مجازات مذکور می به

اجرای آن تا چه میزان منجر به کاهش جرم گردیده است نیاز 
مهم ترین مبانی اجرای مجازات از دیدگاه . به بررسی دارد

در این . باشد می شریعت اسالم، اصل عدالت و اصل فایده
کید بر روی اثربخشی و نتایج حاصله از از أمیان بیشترین ت

ترین اثر  توان مهم اصالح و تربیت مجرم را می. مجازات است
ثیر نظر به اینکه تأ. و نتیجه حاصله از اجرای مجازات دانست

و بازخورد اجرای مجازات اعدام، بر روی شخص مجرم، 

نیست که تأمین کننده اهداف  منتفی است و در واقع مجازاتی
گذاران کیفری، در مورد مجرم باشد و از طرفی  مدنظر سیاست

کند،  حق حیات را که باالترین موهبت الهی است ساقط می
عنوان مجازات متناسب با جرم، احتیاط  لذا باید در تعیین آن به

هایی که در زمره مجازات  از منظر فقهی، مجازات. کامل کرد
الحد باشند اگرچه برخی  شوند باید دون ن میتعزیری تدوی

الحد را غیر حد تفسیر کرده و معتقدند منظور از این  دون
نگاهی به سیاست . هایی غیر از حدود باشد عبارت، مجازات

هایی در جهت تخفیف و  جنایی حاکم بر کشور که گام
گذار در  ها برداشته، حاکی از اراده قانون جایگزینی مجازات

 مجازات  کاهش  تصویب قانون. استها  وه مجازاتتغییر نح
، اصالح قانون مبارزه با مواد 7588تعزیری در سال   حبس 

و یا تعیین شرایط  7581آن در سال  53ویژه ماده  مخدر به
 . سخت برای احراز اجرای حکم رجم از این نمونه است

است اگرچه شمارگان  کمتر اعدام موارد عراق، حقوقی نظام در
دلیل وضعیت امنیتی عراق و حضور نیروهای داعش  ام بهاعد
مقنن این کشور در اصالح . ستا این کشور، همچنان باال در

قوانین کیفری خویش رویکردی دوگانه داشته است و علیرغم 
حذف مجازات اعدام در برخی موارد، نسبت به احیای این 

  .اقدام نموده است جرایممجازات در برخی 

با قانون  7581ن مجازات اسالمی مصوب تطبیق قانو در
میالدی، با توجه به اخیر  7818عقوبات عراقی مصوب 

التصویب بودن قانون مجازات اسالمی و اتخاذ رویکردهای 
نوین و با تکیه بر مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات 

تدوین یافته و نسبت به  7513قانون مجازات اسالمی مصوب 
اگرچه برخی . باشد تر می ، ارتقاء یافتهقانون عقوبات عراق

های  تعیین حالت های قانون مجازات عراق ازجمله دیدگاه
مختلف برای جرم قتل عمدی و تعیین چند نوع مجازات برای 
آن، از جمله اعدام، سجن موبد و موقت، حائز اهمیت بوده و 

همچنین در . ثر بوده استمؤدرجهت کاهش مجازات اعدام، 
مجازات ایران، قضات امکان تفسیر بیشتری  اجرای قانون

دارند تا قانون عقوبات عراق که با تعیین دقیق مصادیق 
 .مجرمانه، اختیار تفسیر قضات را محدود ساخته است
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ازجمله تشابهات دو قانون، پیروی از اصول اساسی حقوق  
ها، اصل  کیفری همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

 .باشد می کیفری، اصل تفرید مجازاتیق حقوق تفسیر مض

گذاران  ویژه سیاست تغییر باور و نگاه فرهنگی مردم و به
عرصه تقنینی و جنایی، در جوامعی که شمارگان اعدام باالیی 

چه، اکنون . سازی و ارتقاء فرهنگی است دارند نیازمند فرهنگ
بیش از دو سوم کشورهای جهان، نسبت به حذف یا کاهش 

تواند  اند و این تجربه می نون و اجرا، اقدام نمودهاعدام در قا
در جهت حرکت به سوی برای سایر کشورها الگویی عملی 

با توجه به اقتضائات اجتماعی و  .کاهش این مجازات باشد
المللی بایستی در مبانی جرایمی که مجازات آن مطابق  بین

بینی شده است در هردو کشور، بازنگری  قانون، اعدام پیش
 .رت پذیردصو

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

طور کامل  بهنگارش مقاله تمام مراحل  :سهم نویسندگان
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