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   انگلستان و ایران کیفری حقوق در قتل
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 چکیده

ُ  هسووَلی  اسویام هلتلور در اًوَا  لتو  ا       در بوِ ٍرو ُ   اًگلسوتاى،  ٍ کیفور  اروراى   حموَق  در هَضوَ  سوییی     جارگوا

در  هیتٌوی بور ًاوام حموَلی ًَشوتِ هوی باشود       ٍ ّوچٌیي با تَجِ بوِ ًاوام حموَلی اروراى کوِ       اس  برخَردار تَجْی لاب 

همارسووِ بووا لووَاًیي عرفووی اًگلسووتاى،کِ هیتٌووی بوور سراال هحوواکن ٍ اسووتد ت لیووات اسوو ، بررسووی تطییمووی رٍابوو  علیوو  ٍ 

سییی  ٍ هسوَلی  ّر رک ا  اسیام دشوَار اسو  ٍلوی بوا  ّون هوی توَاى بوا تَجوِ بوِ تفسویرّا  حمَلوداًاى ّور روک ا                

اًگلسوتاى هوی    دادگواُ ّوا  کیفور      ّوا  هشوابْی رسوید ٍ بوِ بسوا دلو  در اسوتد ت لیوات         اري دٍ کشَر بوِ راُ حو  

تَاًوود راّگشووا  خووَبی در خیووَا تعیوویي اسوویام هسوووَت در حمووَق کیفوور  ارووراى باشوود ٍ بووا تَجووِ بووِ تمسووین بٌوود  

ًَگوورار ّووا  صووَرت گرفتووِ در خیووَا لتوو  بوویي ارووراى ٍ اًگلسووتاى هووی تووَاى بٌوویي ًتی ووِ گرفوو  کووِ اسووتد ت لاً   

لوواًَى ه ووا ات اسوورهی ارووراى هووٌع،  شوودُ اسوو ،  روورا لاًًَگوورار در   213اًگلسووتاى در خیووَا لتوو  تمرریوواه در هووادُ 

اروي هوادُ بوا سٍردى کلوواتی بوَى لیوود اروراد جٌارو  ٍ ّوچٌویي سگواُ بوَدى هرت،وو  ا  فعو  خوَد ٍ  وی  بیٌوی ًتووار                

ام تفواٍت ّواری کوِ در خیوَا تعواررر لتو  بویي کشوَر         هَرد ًار تَجِ  رواد  بوِ عٌیور هعٌوَ  لتو  داشوتِ ٍ بوا توو        

 ّا  هرکَر ٍجَد دارد، ٍلی با اًدکی تعوك در لَاًیي ّر دٍ کشَر هی تَاى بِ ًتار  ًزدر،ی دس  راف .
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