
  

چالشي پيرامون حق ؛ صدمات جسمي به فرزندان دمصونيت والدين در ايرا
  تأديب در حقوق كيفري
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  چكيده
در تأملي پيرامون مصونيت والدين در ايراد صدمات جسمي به فرزندان به اين مسئله 

تبعات برخورداري والدين و بخصوص  مصاديق و يرسيم كه اساساً مبنامهم و بنيادين مي
پدر از مصونيت مذكور در قوانين كيفري بويژه قانون مجازات اسالمي چيست؟ در پاسخ 
به اين پرسش اساسي، هر چند در بادي امر مي توان حق تأديب والدين را به عنوان 
مستمسك قابل دفاعي در جهت ايراد صدمات جسمي به فرزندان در نظر گرفت، با اين 

مقنن كيفري در تقيد به چنين مبنايي يكسان و همگون  هايو خط مشي هاال رويكردح
نبوده و در موارد مختلف با توجه به مالحظات خاص خويش كه چه بسا مصلحت 

بطور صريح يا ضمني از معيار و تأثير نبوده،  قي در اتخاذ آنها بيهاي فقهي و حقوانديشي
سان، اين اقدام مقنن در عدم پيش بيني معياري بدين . مبناي تأديب عدول نموده است

 ،فاوتمعلوم و مشخص و در مقابل وضع معيارهايي با قابليت تفسير موسع و بعضاً مت
و خطرناك قرار داده كه  فرزندان و بخصوص اطفال را در معرض صدمات جسمي شديد

ع معياري اصالح اين معايب از رهگذر وض به منظوردر اصالحات بعدي تقنيني  جا دارد
گامي مهم و اساسي در راستاي  ،هاي مذكورمشخص جرم انگاري و تشديد مجازات

  .صيانت و پاسداري از سالمت جسمي فرزندان در چارچوب حريم خانواده بردارد
  

  واژگان كليدي
  .صدمات جسمي؛ فرزند؛ حق تأديب؛ مصلحت طفل؛ مجازات
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الشي پيرامون حق مصونيت والدين در ايراد صدمات جسمي به فرزندان؛ چ
  تأديب در حقوق كيفري

  
نظم  به اصول و موازين حقوق كيفري با توجه به خصيصة وابستگي آن

كند كه اصوالً ايراد هر گونه صدمه از ناحيه افراد نسبت به اقتضا مي ،عمومي
حال، در پاره اي موارد مقنن با اين. يكديگر جرم شناخته شده و مجازات گردد

اعتنا به مالحظات ناظر به روابط خويشاوندي و خانوادگي بيكيفري نمي تواند 
مانده و خود را از زير بار اينگونه مصالح به بهانه حفظ نظم و امنيت اجتماعي 

قانون مجازات اسالمي وضع نموده، ايران، در از جمله اين موارد كه مقنن . وارهاند
هگذر تأديب آنان حق ايراد صدمات جسمي توسط والدين نسبت به فرزندان از ر

در اين رابطه بايد بگوييم كه نخست مقنن در . در جهت حفظ مصالح آنان مي باشد
وظيفه و » به عهدة«اسالمي تربيت اطفال را با ذكر عبارت  تقانون مجازا 49ماده 

ته و از طرفي ديگر با امعان نظر به اينكه داشتن هروظيفه و نستكليف والدين دا
ي از حقوق وامتيازهايي در راستاي انجام بهتر آن تكليف مستلزم برخوردار

اين ماده حق تنبيه و تأديب اطفال را براي والدين  2در تبصرة  ،مسئوليت مي باشد
ذكر اين نكته ضروري به نظر . در نظر گرفته است» ميزان و مصلحت«با رعايت 

ميزان و «وضع معيار  ،باشندمي رسد كه هر چند تكليف دو روي يك سكه مي
اطفال،  ن مجازات اسالمي در راستاي تربيتقانو 49مذكور در ماده » مصلحت

را از رهگذر توسيع و ) تربيت(تكليف والدين در راستاي انجام صحيح اين وظيفه 
معيار ميزان و مصلحت، در معرض خطر جدي و در تعارض با موسع قابليت تفسير 

  .مصلحت مذكور قرار داده است
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راستاي تأديب يا حفاظت در دامات والدين اطفال را كه اق ،اين قانون 59ماده 
ر اين مقررة ب. داندآنان و در حدود متعارف تأديب و محافظت باشد، جرم نمي

باشد كه اساساً حدمتعارف تأديب و مقنن كيفري نيز اين اشكال مبنايي وارد مي
كشور،  از آنجايي كه در هر منطقه از ن،بدين سا. محافظت را مشخص ننموده است

عرف هاي متفاوت و مختلفي وجود دارد، سرنوشت هر طفل از مكاني به مكان 
متضاد در مناطق مختلف ديگر متغير بوده و حاكميت عرف هاي متنوع و بعضاً 

در معرض تغيير غور حق تأديب و تنبيه والدين را ث، حدود و سالمت جسمي
ن رهگذر با چالش رداده و مصلحت و غبطة طفل را از ايودگرگوني شديد قرا
  .جدي مواجه مي سازد

قانون مجازات اسالمي يكباره مبنا ومعيار تأديب در  220قانونگذار با وضع ماده 
راستاي قتل فرزند را ناديده انگاشته و صرفاً با اتكا بر مبنايي روايي و آنهم در 

را درقتل فرزند ساقط ) پدر و جد پدري(خصوص پدر و جد پدري قصاص اين دو 
در تعارض » تعزير خواهد شد«و در ادامه با ذكر عبارت كلي و مجمل  ستهدان

ادامه  ضمن آنكه در. آشكار با اصل قانوني بودن مجازات گام برداشته است
تنها با ضمانت   ، سقط عمدي جنين آنهم توسط مادر،حمايت هاي كيفري از فرزند
سميت شناخته شده قانون مجازات اسالمي به ر 489اجراي پرداخت ديه در ماده 

  .است
اي مذكور در قانون مجازات واضح بود كه با وجود اشكاالت و كاستي ه

، اين قانون نتواند حقوق فرزندان و بخصوص اطفال را در راستاي حفظ اسالمي
سالمت جسمي آنان مطمع نظر قرار داده و به شكل شايسته و قابل قبولي تأمين و 

در  1381ن در سال قنخألها و نقايص مذكور، م لذا با امعان نظر به. تضمين نمايد
خور از اطفال و نوجوانان اقدام به وضع قانون حمايت راستاي حمايت شايسته و در
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از كودكان و نوجوانان نمود ولي برخالف آنچه در بادي امر از فلسفه و دليل وضع 
لدين اين قانون بنظر مي رسيد، اشكاالت سابق با به رسميت شناختن حق تنبيه وا

قانون مجازات اسالمي ، كماكان به قوت  59در راستاي حق تأديب مذكوردر مادة 
نگارنده در اين مقاله مي كوشد تا در ابتدا به بررسي و تحليل . خود باقي مانده است

اين قانون  489و  220، 59قانون مجازات اسالمي پرداخته و در ادامه مواد  49ماده 
. ر در اين مواد را مورد كنكاش و بررسي قرار دهدو ايرادات و كاستي هاي مذكو

بنا به فراخور مطلب، مباحث و توضيحاتي در خصوص قانون حمايت  خاتمه نيزدر 
  .بيان خواهد گرديد 1381از كودكان و نوجوانان سال 

  
  قانون مجازات اسالمي  )الف

د هرچند در شريعت مقدس اسالم كه مواد مربوطه به مصونيت والدين در ايرا
صدمات جسماني فرزندان تا حد زيادي برگرفته از آن است، اصل عدم مسئووليت 

اسالمي، در سيستم تربيتي خود تنبيه را البته  جزايي اطفال پذيرفته شده است اما فقه
به عنوان آخرين روش تربيتي پذيرفته است و حقوقدانان اسالمي با تأسي از آن، 

اند كه البته ميزان و  تربيت اطفال پذيرفتهتنبيه بدني را در صورت ضرورت براي 
  .دانند مصلحت آنرا الزم الرعايه مي

بدين ترتيب تنبيه از نوع بدني بعنوان يكي از ابزارهاي كيفري به منظور تربيت 
پس از ارتكاب جرم، در سيستم كيفري ما پذيرفته شده است ) اطفال(فرزندان 

كاب جرم، تنبيه به عنوان يكي از عالوه بر اينكه در مورد اطفال در صورت ارت
تدابير تربيتي در نظر گرفته شده است كه حسب مورد توسط والدين يا كانون 

گيرد، حق تنبيه اطفال براي ابوين به منظور تأديب  ، انجام مي...اصالح و تربيت و 
آنان حتي در مواردي كه طفل قانوناً مرتكب جرم نشده باشد نيز منظور گرديده 
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زه در وامر )28ص ،1377حسيني، ( )قانون مجازات اسالمي 59مادة  1بند. (است
سراسر جهان، تنبيه بدني كودكان و حتي كتك زدن آنها با كمربند و چوب كه 

شود، هنوز هم به عنوان يك روش انضباطي در خانواده  منجر به جراحت جدي مي
ي كودكان تنها در حقيقت تنبيه بدن. كند رايج بوده و قانون هم از آن حمايت مي

شود، در حاليكه  شكل خشونت ميان افراد است كه بطور قانوني مجاز شمرده مي
شود  حتي حمالت جسمي كم اهميت به بزرگساالن هم جرم محسوب مي

  ).16ص ،1380فرود،  محمدي(
  

  قانون مجازات اسالمي  49مادة  - 1
جرم مبري از اطفال در صورت ارتكاب «: دارد قانونگذار در اين ماده بيان مي

مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهدة سرپرست اطفال و 
  ».باشد عنداالقتضاء كانون اصالح و تربيت اطفال مي

  . منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد - 1تبصرة
كند  هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا - 2تبصرة

  .تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد
اين ماده  2دهد تبصرة  را تشكيل ميمؤلفان آنچه در اين مقال محور مباحث 

از  49ولي مطلبي كه الزم است قبل از آن بيان كنيم اين است كه مادة . است
كتاب اول قانون مجازات اسالمي، در مقام بيان اصول و قواعد عمومي صغر سن، 

. نگريسته است - »)پذير آسيب(» بزه ديده«و نه  -»بزهكار«به عنوان  اطفال را
هاي حمايتي از اطفال پيروي  بديهي است چنين نگرشي، بيش از آنكه از ديدگاه

يز كيفري استوار است و در نتيجه در تعارض با كند برپاية رويكردهاي قهرآم 
از آنجا كه از يك سو بته ال. درالمللي قراردا حقوق پذيرفته شدة اطفال در سطح بين
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يعني دو سال ) ميالدي 1993( 1372دولت جمهوري اسالمي ايران در اول اسفندماه 
به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده است، و از سوي . ا.م.پس از تصويب ق

ديگر قوانين كيفري اسالمي عمدتاً از ويژگي قهرآميز برخوردارند، پس شايد 
ولي . طبيعي به نظر برسد 1370ن مجازات اسالمي اتخاذ چنين رويكردي در قانو

يعني نزديك  - 1989نبايد فراموش كرد كه كنوانسيون حقوق كودك در سال 
از مجمع عمومي سازمان ملل  -به دو سال پيش از تصويب قانون مجازات اسالمي

به آن ملحق ) و به صورت مشروط(متحد گذشته و دولت ايران با تأخير چهارساله 
را بايد معارض با  1370بنابراين رويكرد قانون مجازات اسالمي . شده است

المللي پذيرفته شده و از جمله اصول مندرج در كنوانسيون حقوق  معيارهاي بين
بزه ديده «در اين رويكرد، اطفال بيش از آنكه به عنوان . كودك ارزيابي كرد

در اين ميان، . ندشو شناخته مي» بزهكار«مورد توجه قرار گيرند » )پذير آسيب(
قانونگذار خود، تنبيه بدني اطفال را از طريق حكم دادگاه تجويز كرده است  يگاه

و گاه اقدامات پدر و مادر و سرپرستان قانوني اطفال در ) تنبيه بدني مشروع(
به نحو مبهمي مباح شناخته شده است  -از جمله با تدبير تنبيه بدني  - تربيت آنان

  ). نامشروع -تنبيه بدني مشروع(
آور تنبيهي،  هاي رنج در همة اين موارد، طفل بزهكار و ناسازگار با تحمل روش

شود و در اينجا  هاي دردآور بدني و رواني نيز واقع مي آسيب» قرباني«همزمان 
نيز قرار » بزه ديدگي«است كه عالوه بر بزهكاري و كژمداري، در معرض 

  )8و7صص، 1381رايجيان اصلي، . (گيرد مي
در واقع هر بار كه كودك به وسيلة تنبيه، رفتار مورد نظر والدين را انجام 

شوند و اگر موفق نشوند بر شدت  دهد، والدين در استفاده از تنبيه تقويت مي مي
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تواند به راحتي به  مي» ي تقويت منفي تله«اين وضعيت . كنند تنبيه اضافه مي
  . كودك آزاري منجر شود

هاي با كودكان اختالل سلوك  ل رفتار در خانوادهاين نوع تعامل و كنتر
تواند باعث  شود و براساس مطالعات انجام شده، اين چنين محيطي مي مشاهده مي
مانند (هاي برون نمود  و اختالل) مانند افسردگي(هاي درون نمود  بروز اختالل
  )9ص، 1378عليزاده، . (در كودكان بشود) پرخاشگري
كند و تغييري كه  بيني مي تنبيه اطفال بزهكار را پيش. ا.م.ق 49مادة  2تبصرة

داده شده است اين است  61به مجازات اسالمي مصوب سال  نسبت به قانون راجع
كه حدود تنبيه را توسعه داده و ميزان و مصلحت تنبيه را نيز مشخص نكرده كه بر 

مه هرگاه در جرائم مه«: كرد قانون سابق عنوان مي 26مادة  3عهدة كيست؟ تبصرة
براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به 

با ايراداتي كه بر اين تبصره وارد بود » كيفيتي باشد كه ديه به آن تعلق نگيرد
) 336ص ،1382نوربها، . (آن را حذف كرده است 70قانونگذار در اصالحات سال 

د كه اوالً قانونگذار جرائم مهمه را مشخص از جمله ايرادات اين تبصره اين بو
نكرده بود لذا تشخيص اين جرايم برعهدة دادگاه واگذار شده و دادگاهها نيز در 

ثانياً قانونگذار مشخص . كردند تشخيص اين جرايم سليقه شخصي خود را اعمال مي
رسد  مي به نظر. نكرده بود كه اين تنبيه از ناحيه چه كسي يا كساني بايد اجرا شود

كه در اين صورت )83ص ،1376عبادي، (كه دادگاه مرجع تشخيص تنبيه است 
توان رويه متعادلي در دادگاههاي جزايي براي سنجش ميزان و  نيز چگونه مي

مصلحت پيدا كرد؟ بخصوص كه اصوالً امروزه با رشد و توسعه علم تعليم و تربيت 
ضرورت اجراي آن چندان جدي  اصل تنبيه بدني اطفال مورد ترديد قرار گرفته و

  )37ص ،1383نوربها، .(شود تلقي نمي
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اين است كه آيا تنبيه بدني حتي . ا.م.ق 49مادة  2سئوال مطرح، دربارة تبصرة
كه آنان را در صورت ارتكاب اعمال مجرمانه  49براي تربيت اطفال، با مفاد مادة 

انديشي قضايي  حتباشد؟ مصل از مسئووليت كيفري مبرا كرده است، مغاير نمي
براي اعمال يا عدم اعمال يا تعيين نوع و ميزان تنبيه  2بيني شده در تبصرة پيش

شود؟ مصلحت خود طفل،  بدني با توجه به چه معياري از سوي دادگاه اعمال مي
 و46صص ،1385مهرا، (مصلحت خانوادة او، مصلحت جامعه يا مصلحت قضايي؟

47 (  
ا .م.ق 49؛ مقنن در تضاد آشكار با پيام مادة در پاسخ به سوال اول بايد گفت

كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم صرفاً قابل تربيت، آن هم توسط والدين و 
همان ماده، تنبيه بدني را به  2كانون اصالح و تربيت، دانسته است، در تبصرة

  ) 127ص  ،1384توانا،  نجفي.(عنوان يك ابزار تربيتي مجاز دانسته است
اند؛ تعيين ميزان و مصلحت برعهدة دادگاه  به سوال دوم برخي گفتهدر پاسخ 

است و به هرحال ضربه بايد به حدي ماليم باشد كه اثري اعم از كبودي يا 
 ؛150ص  ،1375عبادي، . (مردگي يا خونريزي از خود باقي نگذارد خون

  )151ص ،1384آبروشن،  ؛58ص: 1385پوراحمدي الله، 
نظر از آنكه ثابت شده است تنبيه بدني  ز گفتيم، صرفهمانگونه كه قبالً ني

تواند در تأديب و تربيت وي نقش مثبتي را ايفاء كند، اساساً معيار و  طفل نمي
در قانون مشخص  »مصلحت«و » ميزان«براي  ]برخالف آنچه گفته شده[مالكي 

. نشده است و سرنوشت كودكان از دادگاهي به دادگاه ديگر تغيير خواهد كرد
  )63ص ،1384جوانمرد، (

قانون  26مادة  3تبصرة(ناگفته نماند كه در هر دو تبصره از مواد مذكور 
قانونگذار جهت ) 70ا سال .م.ق 49مادة  2و تبصرة 61به مجازات اسالمي  راجع
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اعمال تنبيه بدني تفكيكي بين صغار مميز و غيرمميز قائل نگرديده و در صورت 
اطفال بزهكار اعم از مميز و غيرمميز قابل اعمال  وجود ضرورت، تنبيه براي كليه

كه اين امر يكي از نكات ضعف هردو ) 105ص ،1377حسيني، . (خواهد بود
االصول اطفال غيرمميز از نظر فقهي طبق  چون علي. گردد قانون محسوب مي

   1.وليت كيفري ندارندئگونه مس هيچ... احاديث معتبري چون رفع، رفع قلم و 
قانون سابق در مورد ميزان تنبيه  26مادة  3اند مالك و معيار تبصرة برخي گفته

 ،قانون نيامدهاين جديد با اينكه در . ا.م.ق 49مادة  2توان در مورد تبصرة  را مي
 .ندارد يعقلي و شرعي است و عدم بيان آن تأثير شرطيلحاظ كرد، چون 

بگوئيم كه اوالً  در پاسخ به اين استدالل ضعيف بايد) 394ص  ،1384وزيري، (
 729و همچنين مادة  77طبق اصالحي سال  61قانون راجع به مجازات اسالمي سال

گونه اثري  قانون مجازات اسالمي ملغي است و بر امر ملغي از نظر حقوقي هيچ
. مترتب نيست لذا هرگونه اجتهاد و استداللي در مقابل نص محكوم به بطالن است

رط عقلي و شرعي است ما هزاران شرط عقلي و شرعي اگر مبنا و معيار، ش: ثانياً
اگر قرار بر  لحاظ نشده است لذادر عالم خارج داريم كه در قانون مجازات اسالمي 

لحاظ تمام شروط عقلي و شرعي در قوانين از جمله قانون مجازات اسالمي باشد 
 قطر هيچ كتابي به ضخامت و قطوري قانون مجازات اسالمي نخواهدبدين سان 

گونه آزادي براي انجام اعمال حتي  هيچبديهي است كه در چنين جامعه اي  .رسيد
نسبي پيدا بطور كس به قانون علم و احاطه حتي  اعمال مباح باقي نمانده و هيچ

اي امري  اصوالً از نظر عقلي زيستن در چنين جامعه مضافاً اينكه ،نخواهد نمود
شد سستي و ضعف و عدم وجاهت  بنابراين طبق آنچه گفته. محال خواهد بود

  .شود حقوقي استدالل فوق بيش از پيش آشكار مي
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مبتني بر  49مادة  2هرچند اصل تنبيه و تأديب مذكور در قوانين منجمله تبصرة
، »ميزان و مصلحت«مباني فقهي است ولي ذيل اين تبصره با ذكر عنوان موسع 

بسا در مواردي با چالش مصلحت فرزندان بخصوص اطفال را ناديده گرفته و چه 
از مباني » ميزان و مصلحت«رسد مقنن در وضع عنوان  بنظر مي. جدي مواجه سازد

دور افتاده است زيرا فقهاي عظام در اين زمينه كه در اين زمينه وجود دارد، فقهي 
دومين قول و در » چهار يا پنج ضربه« ميزان  قول اولعمده داشته كه در  قولسه 

» مصلحت مؤدب« استكه منطبق با ادله فقهي  قول سومه و در ضرب 10كمتر از 
  .را به عنوان مالك و معيار مطرح نمودند

) مصلحت از ديدگاه مودب(هرچند پذيرش و اعمال نظر معتبر و مشهور فقهي 
تواند تا حدي از عوارض خطرناك عنوان كلي ميزان و مصلحت با توجه به  مي

ي والدين در تربيت اوالد، بكاهد ولي باز هم زمينة باالرفتن سطح دانش و آگاهيها
سوء استفاده والدين و به خطر افتادن سالمت جسمي و رواني فرزندان تا حد زيادي 

اداره  31/6/1370 - 2854/7در مورد مفهوم تنبيه بدني نظريه مشورتي . فراهم است
تنبيه بدني طفل،  منظور از«: دارد اين نظريه بيان مي. حقوقي قوه قضائيه وجود دارد

ادارة كل تدوين و تنقيح ( ».نشود تنبيهي است كه موجب تغيير رنگ پوست 
رسد اين نظريه  به نظر مي) 178ص ،1383قوانين و مقررات رياست جمهوري، 

و تكرار نظر  61به مجازات اسالمي سال  قانون راجع 26مادة  3همان منطوق تبصرة
د ولي همانطور كه از ندان ر رنگ پوست ميفقهايي است كه حد تنبيه را عدم تغيي

عنوان اين نظريه پيداست اين اظهارنظر صرفاً مشورتي بوده و هيچ الزامي ندارد با 
در وضعيت كنوني  بهترين راهكارتوجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، 

باشد و تا هنگام وضع چنين  دخالت مقنن در وضع معيار و مبنايي در اين جهت مي
ره اي از باب دفع افسد به فاسد تنها بايد دادگاه مربوطه را مسئول تشخيص مقر
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هرچند ناگفته پيداست كه محول نمودن چنين . ضرورت تنبيه و ميزان آن قرارداد
هاي مختلف و ساليق شخصي قضات را فراهم  امري به دادگاهها زمينه ايجاد رويه

امكان سوء استفاده هاي  آن،كه پيامد طبيعي نمايد ولي برعدم وجود ضابطه  مي
  . در وضعيت فعلي ترجيح دارد است، فراوان
  
  قانون مجازات اسالمي  59مادة  - 2

پدر و مادر و اشخاصي كه سرپرستي صغار و محجورين را به عهده دارند داراي 
حق تأديب و تنبيه بدني افراد تحت سرپرستي خود هستند، بطوري كه قانوناً 

  )135ص  ،1383گلدوزيان، . (شود ميت جرم تلقي نميهاي سبك و كم اه خشونت
قانون مجازات اسالمي، اقدامات  59مادة 1بدين جهت است كه به موجب بند

والدين و اولياي قانوني وسرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب و يا 
شود، در صورتي كه درحد متعارف تأديب و محافظت باشد  حفاظت آنها انجام مي

مبناي مشروعيت عمل و جرم تلقي نشدن عمل والدين در تنبيه . باشد ميجرم ن
به عنوان يكي از علل [صغار و محجورين به منظور تأديب طفل، حكم قانون 

كه به موجب آن اولياء حق تنبيه طفل  )271ص ،1384حجتي، (است  ]موجهه جرم
ابوين حق «؛ قانون مدني مقرر نموده كه 1179خود را دارند در اين مورد مادة 

توانند طفل خود را خارج از  تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي
به  -1: بنابراين حدود حق تنبيه والدين دو چيز است» .حدود تأديب تنبيه نمايند

 ،1384سيروس،  و شكري. (در حد متعارف باشد - 2. قصد تأديب و محافظت باشد
  )151ص

اند  اي سبب اباحه عمل والدين را اجازة قانون دانسته برخالف ديدگاه فوق عده
به استناد اين ماده اولياء و سرپرستان . اند، منشاء اين اجازه نيز عرف است و گفته
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توانند آنها را در حدود متعارف، تعليم و تربيت تنبيه و يا از  اطفال نافرمان مي
 ،1382 اردبيلي،. (ه شودبعضي آزاديها محروم كنند بدون آنكه اين اقدام جرم شمرد

لذا در مورد حبس و توقيف غيرقانوني يا مخفي نمودن به عنف اشخاص ) 181ص 
در محلي كه برحسب مورد مستوجب كيفر حبس يا شالق و يا تنها كيفر حبس 

 621- 583- 575مواد ) (تعزيرات سابق. (ا.م.ق 71است، طبق قسمت اخير مادة 
اطفال از قبيل پدر نسبت به اوالد و ولي نسبت اولياي قانوني ) قانون مجازات فعلي

باشند مشروط براينكه اقدام اولياء از حد  به مجنون از مفاد مواد مزبور مستثني مي
  )136ص  ،1383گلدوزيان، . (تأديب تجاوز ننمايد

شود اين است كه  سئوالي كه به مناسبت بررسي مفاد مواد پيش گفته مطرح مي
ت؟ آيا اين امر موجب سوء استفاده بعضي از والدين تنبيه و تأديب متعارف چيس

نخواهد شد؟ يعني آيا انشاء اين دو ماده كه مرز بين كودك آزاري و تربيت 
استفاده والدين و سرپرستان  متعارف و مناسب را تعيين نكرده، زمينه را براي سوء

  )282ص  ،1384مهرا، (كند؟  از اين حق فراهم نمي
لحت بودن تنبيه، به عرف واگذار شده كه بديهي مرجع تشخيص ميزان و مص

به ) تنبيه بدني نامشروع(است احتمال سوء استفاده از اين اختيار بيشتر خواهد شد 
 1هاي مندرج در بند اقدام» بودن متعارف«ابهامي كه در مفهوم نگارندگان، نظر 
آنان وجود دارد، بستر مناسبي براي آزار و اذيت اطفال و حتي شكنجه  59مادة

واقعيت موجود در جامعه امروز ما نيز از رواج و گسترش . آورد فراهم مي
 -برند  هايي كه در فقر فرهنگي به سر مي به ويژه در خانواده -» كودك آزاري«

  )11 و10 صص  ،1381رايجيان اصلي، . (كند حكايت مي
نسبت  لذا با توجه به اينكه در سالهاي اخير مواردي چند از سوء رفتار والدين

شود كه در واقع مصاديق بارز  هاي گروهي گزارش شده و مي به فرزندان در رسانه
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خشونت و اذيت و آزار و شكنجه بوده و از حد تنبيه و تأديب بسيار فراتر رفته 
است، بهتر نيست كه قانونگذار در مفاد مادة قانون حمايت از كودكان و نوجوانان 

، با توجه ]در مورد آن سخن خواهيم گفت بيشتريكه در مباحث آتي به تفصيل [
هاي قانون مذكور استثناء شده است،  ا از جرم انگاري.م.ق 59مادة  1به اينكه بند

  )282ص  ،1384مهرا، (تجديدنظر كند؟ 
ا بايد بدانيم اين است كه ؛ اقدامات والدين و .م.ق 59مادة  1آنچه در تحليل بند

ورين كه الزمة تربيت و نگاهداري آنان اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محج
به منظور تأديب و يا حفاظت آنها انجام «است به شرطي جايز است كه اوالً؛ 

يعني در حقيقت انگيزه يا هدف غايي والدين تأديب و يا حفاظت فرزندان » شود
جويي باشد به هيچ  بنابراين؛ اگر فرضاً به قصد فرونشاندن خشم و يا كينه. باشد

، تأديب و محافظت 2در حد متعارف«ثانياً . د حمايت قانونگذار نيستوجه مور
به بيان ديگر، اقدامات آنان بيرون از اعتدال و يا زياده از ميزاني كه تأديب » باشد

اي صورت پذيرد كه با هدف تنبيه  كند نباشد ثالثاً؛ به شيوه يا حفاظت اقتضا مي
رواني صغير يا مجنون را به خطر  مغاير نباشد به اين معني كه سالمت جسماني و

كند  نيندازد هرچند قانونگذار در اين ماده به آنچه عرف و عادت مردم حكم مي
تكيه كرده است، ولي الزامات ناشي از عرف نبايد مغاير با تكاليفي باشد كه تعليم 

  )182ص  ،1382اردبيلي، . (كند و تربيت صحيح ايجاب مي
مشخص ننموده و در اين موارد به عرف تكيه قانون حدود تأديب و تنبيه را 

  )271ص ،1384حجتي، . (كند كرده لذا متعارف بودن را عرف محل مشخص مي
البته . در حالي كه جامعه ما بخصوص واجد عرفهاي گوناگون و متغيري است

بيني كرد فقط  توان پيش نبايد ناديده انگاشت كه طريق مشخص ديگري نيز نمي
كه تشخيص عرف و حدود و ثغور آن به نظر دادگاه واگذار توان اضافه كرد  مي
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گيري  تواند تصميم شده كه با توجه به خلق و خو و اخالق جامعه و عرف محلي مي
  )234ص  ،1369نوربها، . (نمايد

نه فقط بر اقدامات  59مادة  1اي از صاحبنظران معتقدند مقنن با انشاء بند عده
مبني بر اينكه  -لكه با وضع يك ضابطة اساسيتنبيهي والدين صحه گذاشته است ب

درصدد برآمده است رفتارهاي  -تنبيه بايد به قصد تربيت و در حد متعارف باشد
تنبيهي را تحت قاعده و نظم معيني درآورد، اما پيش از آنكه بتواند راهكارهاي 

  . مناسبي ارائه نمايد به وخامت اوضاع افزوده است
زم است به آن اشاره كنيم اين است كه؛ تفاوت نكته مهمي كه در اينجا ال

سخن از  1دارد در اين است كه در بند 49مادة 2با تبصرة 59مادة  1مهمي كه بند
است كه با نافرماني از پدر و مادر و سرپرستان » ناسازگاري«اطفال و نوجوانان 

فال ناظر بر اط 49مادة 2كه تبصرة يدر حال. شوند خود با تنبيه آنان روبرو مي
اند و در  است كه با ارتكاب جرم در مسير فرآيند كيفري قرار گرفته» بزهكاري«

بدين . شوند ها، از طريق حكم دادگاه به تنبيه بدني محكوم مي شديدترين حالت
ه روب» بزه ديده«با معادله طفل بزهكار 49مادة 2ترتيب اگر در محدودة تبصرة

 طفل ناسازگار: ما چنين خواهد بودمعادله  59مادة 1، در قلمرو بندهستيم رو
  )11ص   ،1381رايجيان اصلي، . (»بزه ديده«

همانند . ا.م.ق 59مادة  1رسد مالك مذكور در بند من حيث المجموع به نظر مي
به عبارت . در تشخيص ميزان تنبيه و تأديب است 49مادة 2مالك و معيار تبصرة

انقدر مبهم و قابل تفسير است هم) 49مادة 2تبصرة(» ميزان و مصلحت«ديگر قيد 
در » ميزان ومصلحت«دربارة عيوب معيار ). 59مادة 1بند(» متعارف«كه قيد 

مباحث گذشته توضيحاتي را بيان كرديم حال در مورد عرف بايد بگوييم از 
آنجايي كه مناطق مختلف كشور داراي عرف يكسان و همگوني نيستند بلكه هر 
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باشند لذا اتخاذ چنين معياري  خاص خويش مي كدام داراي آداب و رسوم و عرف
ت و متناقض درمورد جرم بودن يا نبودن وافطبيعتاً باعث آراء و تصميمات بعضاً مت

اقدامات تربيتي والدين خواهد شد، به عبارتي ممكن است در يك منطقه عملي 
خاص را كه از سوي والدين نسبت به فرزندان انجام گرفته است متعارف و در 

اي ديگر از كشور  اي تأديب و تربيت فرزندان تلقي كند و بالعكس در نقطهراست
بنابراين با توجه به . آن اقدام را عملي نامتعارف و بعضاً مجرمانه بحساب آورند

رسد بهترين معيار در شرايط  عيوب و تبعاتي كه اتخاذ معيار عرف دارد بنظر مي
ت تأديبي و تربيتي والدين نسبت است يعني اقداما» عدم تعلق ديه« كنوني همان 

به فرزندان تا حدي مجاز است كه موجب تعلق ديه نشود و اين معيار با توجه به 
اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها تا هنگامي كه بشكل ماده قانوني درنيايد قابل 

عدم تعلق (اعمال نيست لذا جا دارد كه قانونگذار در اصالحات قانوني اين معيار 
در . يا هر نوع معيار مضبوط و معلوم ديگري را مشخص و در قانون بگنجاند) ديه

اين  اي كه در   مورد قصد تأديب نيز بايد بگوئيم، قانونگذار با توجه به مباني فقهي
تأديب وجود دارد قصد تأديب را در ايراد صدمات نسبت به فرزندان خصوص 

نسبت به فرزندان قصد تأديب  شرط دانسته به عبارتي شرط اباحه اعمال والدين
است از طرف ديگر با توجه به وابستگي حقوق جزا به نظم عمومي و نظر به اينكه 

سازند  اي است كه اشخاص نسبت به يكديگر وارد مي اصل برجرم بودن هر صدمه
خصوص اصوالً تفاوتي بين اشخاص از حيث قرابت وجود ندارد، بنابراين  و در اين

ونگذار اشخاص خاصي را با توجه به رابطه خويشاوندي يا ساير در هر مورد كه قان
ها از اين لحاظ استثناء نمود بايد استثناء مذكور را تفسير مضيق كرده و به  مالك

  . قدر متيقن آن اكتفاء نمائيم
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  قانون مجازات اسالمي  220مادة  - 3
بيني و  قانونگذار ايران با پيشآيد كه از مجموع مطالب مذكور چنين برمي

نه تنها زمينه ايراد صدمات جسماني و . ا.م.ق 59مادة  1و بند 49مادة  2وضع تبصرة
تنبيهات بعضاً خشن را از سوي والدين عليه فرزندان فراهم كرده است بلكه در 

هاي خاص، زمينه را براي بزه ديده  بيني امتيازات و مصونيت مواردي خاص با پيش
) قتل(در قالب شديدترين صدمه جسمي  )بخصوص اطفال(شدن خاص فرزندان 

پدر يا جدپدري كه «قانون مجازات اسالمي،  220به موجب ماده . رقم زده است
شود و به پرداخت ديه قتل به ورثة مقتول و تعزير  فرزند خود را بكشد قصاص نمي

  ».محكوم خواهد شد
ين در مقابل ا. شود نظر مشهور فقهاي اماميه محسوب ميمذكور  ماده مفاد

پدر و (نظريه؛ نظر غالب اهل سنت قرار دارد كه معتقد به عدم قصاص والدين 
ديدگاه هم تعداد معدودي از فقهاي شيعه  البته .در صورت قتل فرزند هستند) مادر

در صورت قتل فرزند را اتخاذ ) عدم قصاص(مبني بر مصونيت والدين مشابهي 
 ، ص1378 ،؛ مرعشي نجفي57، 1384صانعي، .(اند اين مبني فتواي دادهه و بر نمود
368(  

  :باشد در خور ذكر است به شرح ذيل مي. ا.م.ق 220اما آنچه در خصوص مادة 
  
  مفهوم عام فرزند -3- 1

باشد و فرزندي كه از  اطالق اين ماده شامل فرزند اعم از مشروع يا نامشروع مي
 ،1384حجتي، . (ستراه وطي به شبهه نيز متولد شده است مشمول حكم اين ماده ا

  )261ص  ،1384سيروس،  و شكري ؛477ص 
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مورخ  617ناگفته نماند طبق رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور شمارة 
بنابراين به تبع فرزند،  3.ب فرزند نامشروع به رسميت شناخته شده استسن 4/6/76

در عنوان زاني و زانيه نيز عرفاً پدر و مادر طفل تلقي خواهند شد البته دخول زاني 
طفل با توجه به تصريح رأي وحدت رويه مذكور با اشكال كمتري  ]عرفي[پدر 

  . مواجه خواهد بود
  
  عدم اشتراط دين پدر قاتل  -3- 2

خسروشاهي، (گردد  اطالق اين ماده شامل موردي كه پدر كافر باشد نيز مي
ه بنابراين صرف وجود رابطه ابوت مانع ثبوت قصاص است، اگرچ) 92ص  ،1380

پدر كافر بوده و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند زيرا مقتضي منع قصاص 
مانند (موجود بوده و عالوه بر آن اصل، عدم اشتراط امر ديگر ) رابطه ابوت(

و از طرف ديگر ادله ) 153و152 صص  ،1384صادقي، . (است) مسلمان بودن قاتل
  )357ص  ،1384وزيري، ( .عدم قصاص پدر به واسطه قتل فرزند عموميت دارند

  
  الحاق جدپدري به پدر -3- 3   

اسحاقي، . (اين حكم در خصوص جد پدري، هرچه باال رود نيز جاري است
هرچند در مورد قتل فرزند به وسيلة جدپدري و باالتر دليل ) 191ص  ،1380

اند؛  خاصي وجود ندارد، اما همة فقهاء انتفاي قصاص را در اين مورد نيز پذيرفته
دانند  را كه در روايات مربوطه آمده است؛ شامل جدپدري نيز مي» اب«زيرا كلمة 

) 356ص   ،1384وزيري، . (اند و حتي اين حكم را در مورد جدپدري قويتر دانسته
دانند كه اجداد نيز ولي فرزند بوده و  برخي دليل الحاق جدپدري را به اين دليل مي
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باشند از اينرو اجداد پدري دور يا  فرزند مييا حداقل مساوي با پدر در واليت بر 
  )41ص  ،1384صادقي، . (نزديك نيز مشمول كيفر قصاص نخواهد بود

  
  عدم اشتراط واليت پدر  - 4-3

است و نه رابطه » پدري«شود، وجود رابطة  آنچه كه مانع از اجراي قصاص مي
يب فرزند ، زيرا برخي واليت پدر در تأد)191ص ،1380اسحاقي، (» واليت پدر«

هرچند در ) 413، ص 1364خوانساري، (اند  را مقّيد به قبل از بلوغ فرزند دانسته
اي ديگر از فقها واليت پدر را در تأديب فرزند چه صغير باشد و چه  مقابل عده

ولي به هر حال آنچه از مجموع متون فقهي و بخصوص . دانند كبير ثابت مي
ص ، 1363نجفي، ) (رحمه اهللا عليه( نظريات فقهاي بزرگي چون صاحب جواهر

باشد  آيد واليت پدر در تأديب فرزند اعم از صغير و كبير ثابت مي برمي) 388
چنين اختالف نظري  في نفسه حدوث. ا.م.ق 220هرچند با صراحت متن مادة 

  . شود منتفي مي
  
  عدم اشتراط قصد تأديب  -3- 5

ند در راستاي تأديب را شرط قتل فرز. ا.م.ق 220هرچند قانونگذار در متن مادة 
ندانسته است ولي با توجه به اينكه ايراد صدمات جسماني از طرف افراد نسبت به 

مثل تأديب (يكديگر اصوالً جرم است و اگر در مواردي قانونگذار آنرا مجاز بداند 
بنابراين چارچوب  .بايد استثناء را بر قدر متيقن حمل نمود) فرزند از سوي والدين

جسماني وارده از سوي والدين نسبت به فرزندان با توجه به مباحثي كه صدمات 
لذا هر استثنايي كه قانونگذار در اين زمينه قائل . بيان نموديم فقط تأديب است

شود بايد صرفاً در قالب تأديب و تنبيه جاي گيرد و از ايجاد تأسيسات و مفاهيم 
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رش خشونت و ضرب و ديگري در اين زمينه كه باعث سوء استفاده و گست
ها در روابط خانوادگي شده، با توجه به مضرات و آثار سوء تنبيه بدني و  جرح

كمااينكه برخي . ، جدا خودداري شود)تنبيه بدني(ها به آن  نگرشي مثبت خانواده
از فقها و حقوقدانان معاصر نيز قتل فرزند و عدم قصاص والد را در اين چارچوب 

اردبيلي،  ؛41ص  ،1384صانعي، . (اند تفسير نموده )قصد تأديب و خيرخواهي(
  )182ص   ،1382
  
  قصاص مادر در صورت قتل فرزند -3- 6

قانونگذار اسالمي جنايت عليه فرزند از سوي مادر را مشمول احكام كلي 
جنايات عمدي دانسته و حيات كودكان را از بدو تولد و حتي قبل از آن مورد 

. اين خصوص نيز مشمول كيفر شمرده استحمايت قرار داده جاني را در 
در مادة » پدر يا جدپدري«لذا با توجه به ذكر عبارت ) 41ص  ،1384صادقي، (

مصونيت پدر را نداشته و طبق  ،، مادر در صورت قتل فرزند خويش. ا.م.ق 220
، كه برگرفته از نظرية مشهور فقهاي اماميه در اين باب ).ا.م.ق 220(اين ماده 

اما با وجود توجيهاتي كه در خصوص قصاص . شود اص محكوم مياست، به قص
يعني  مورد نخست كه بايد گفت ،عنوان شده است ،ناپذيري پدر در قبال فرزند

سببيت پدر در وجود فرزند توجيهي فلسفي و مفهومي انتزاعي است كه با 
ورد در م. هاي عيني و تجربي معاصر سازگاري ندارد هاي مبتني بر واقعيت تحليل
اگرچه در زمان تشريع اين حكم در مسلم  - »حق واليت پدر برفرزند«يعني  -دوم 

با توجه به  ،بودن حق واليت پدر بر فرزندان و خانواده او ترديدي وجود نداشته
رسد كه در روزگار ما دايره اعمال اين  مكاني احكام به نظر مي مقتضيات زماني و

به بيان ديگر، . حق از انحصار پدر خارج شده و بر مادر نيز تسرّي يافته باشد
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تحوالت علمي، صنعتي و اجتماعي سده بيستم سبب شده تا بشر در آستانه هزارة 
 - دگي و اجتماعي از جمله در قلمرو امور خانوا -سوم خود را با مسائل جديدي 

تعميم حق . روبرو ببيند كه هيچ مباينتي با اصول و بنيادهاي اخالقي و مذهبي ندارد
واليت و سرپرستي در قلمرو خانواده از جمله موضوعات روزگار ماست كه 

رايجيان (.تفاوت گذشت و چشم بر اين واقعيت بست توان از كنار آن بي نمي
   )15-14صص ،1381اصلي، 
  
  خت ديه توسط پدر و تعزير وي پردا -3- 7

فقها در شرايط قصاص اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داده و دربارة 
پدري كه عليه فرزند خود مرتكب جنايت عمدي شده است مستنداً به روايات 

مجازات ) 58 -56ص ، ص1360، حرعاملي(متعددي كه در اين باب آمده است، 
ديه تعزير اند مرتكب عالوه بر پرداخت  كردهقصاص را منتفي دانسته و تصريح 

  )159ص ، 1363نجفي، . (گردد مي
منحصراً قصاص را منتفي ساخته، موجب سقوط ديه و » رابطه ابوت«بنابراين 
. شود گردد و عالوه بر آن قاتل به مجازات تعزيري نيز محكوم مي كفاره نمي

قاضي واگذار شده  جنس و ميزان مجازات تعزيري به تشخيص و نتيجه ارزيابي
است تا پس از مطالعه بزهكار، چگونگي ارتكاب جنايت و نيز مقتضيات اجتماعي 

چه برخي روايات اگر. مناسبترين كيفر را اجتهاد و به مرحله اجرا گذارد
تعزير وي را به صورت تازيانه شديد و تبعيد پيشنهاد ) 58ص:تا حرعاملي، بي(

  )152- 141صص  ،1384صادقي، . (كرده است
» تعزير خواهد شد«اند؛ حكم  برخي در مورد مجازات پدر در قتل فرزند گفته

كلي و مبهم است و تشخيص آن به نظر دادگاه واگذار شده است لذا هر قاضي در 
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هاي  اي عمل خواهد كرد، در حقيقت اعمال سليقه هنگام صدور رأي به گونه
در مورد تعزير به دنبال  هاي مختلف و ناهمگون را شخصي فراوان و اتخاذ مجازات

تواند پدر را به كمتر از ده ضربه و حتي  خواهد داشت تا آنجا كه يك قاضي مي
 ؛15ص   ،1381رايجيان اصلي، ! (يك ضربه شالق به عنوان تعزير محكوم كند 

  )192ص  ،1380اسحاقي، 
در مورد ميزان و نوع تعزير پدر در قتل فرزند بايد بگوئيم، هرچند به اعتقاد 

در جائي قابليت اعمال دارد كه قاتل قابل قصاص باشد و . ا.م.ق 612برخي مادة 
سپهوند، (قصاص نشود، لذا اين مادة انصراف از قاتل پدر در قتل فرزند دارد 

در اين ماده، » و يا به هر علت قصاص نشود«، ولي ذكر عبارت )137ص  ،1381
مچنانكه برخي نيز بدرستي بنابراين ه. سازد ضعف استدالل مذكور را آشكار مي

پدر با ارتكاب قتل فرزند قصاص ) .ا.م.ق 220(اند هرچند مطابق اين ماده  گفته
الوصف اين امر مانع از محكوميت نامبرده به پرداخت ديه و مجازات  شود مع نمي

 ؛478- 477 صص ،1384حجتي، . (نخواهد بود. ا.م.ق 612تعزيري مندرج در مادة 
  )357ص  ،1384وزيري، 

هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا «. ا.م.ق 612بموجب مادة 
شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هرعلت قصاص نشود و در 
صورتي كه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يابيم تجري 

سال محكوم مرتكب يا ديگري گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده 
  ».نمايد مي

از ديه ارث  ناگفته نماند كه در صورت قتل فرزند توسط پدر، خود پدر
» دو يا به هر علت قصاص نشو«با امعان نظر به عبارت و تعزير مرتكب  4برد نمي

همچنين به موجب نظريه . باشد مي سال حبس 10سه تا . ا.م.ق 612مادة مذكور در 
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در فرضي كه ولي دم خود قاتل است و ولي « 7/1/68-9076/7مشورتي شمارة 
ص  ،1384سيروس،  و شكري(» .باشد دم مقتول مي ديگري وجود ندارد حاكم ولي

261(  
نگارندگان استدالل . ا.م.ق 612نظريه ادارة حقوقي قوة قضائيه در مورد مادة 

را در مورد مجازات پدر طبق اين ماده حتي در صورت قتل ولدالزنا،  مقاله حاضر
  : كند يت ميتقو

كه . ا.م.ق 612فلسفه تصويب مادة : ق.ح.ا 20/7/1377-5114/7نظريه 
شده، آن است كه هرگاه شخصي مرتكب قتل عمدي . ا.م.ق 258جايگزين مادة 

شود و قاتل به هر علت قصاص نشود اگر فعل ارتكابي سبب اخالل در نظم و 
ت مندرج در آن ماده امنيت جامعه گردد و يا بيم تجري مرتكب رود وي به مجازا

محكوم گردد و موضوع ارتكاب قتل طفل متولد از زنا در اين باره تفاوتي با ساير 
ادارة كل . (قتلها ندارد ومادة مذكور در اين خصوص نيز جاري و ساري است

 )391ص   ،1383تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، 

شود چنانچه با ديگري  ند قصاص نميناگفته نماند از آنجا كه پدر در قتل فرز
فرزند خود را به قتل برساند فرد ديگر قصاص شده و از پدر نصف ديه گرفته 

شود و به اولياء قصاص شده پرداخت ميگردد چون از يك طرف پدر در مقابل  مي
. شود و از سوي ديگر خون مسلمان نبايستي هدر رود قتل فرزند قصاص نمي

  )28ص ، 1361  ،خويي(
  
  .)ا.م.ق 624- 623- 622-489(مواد مربوط به سقط جنين  -4

است و الزمه سلب حيات وجود قبلي يك مجني » سلب حيات«گفته شد قتل، 
اعم از اينكه انسان مزبور، زن باشد يا مرد، فرزند قاتل باشد . عليه، انساني زنده است
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انساني داراي وجود حيات . يا غريبه، كودك باشد يا بزرگسال، سالم باشد يا بيمار
آغاز و فرجام است آغاز وجود ظاهراً از تاريخ تولد و پايان آن، مرگ طبيعي و يا 

از تاريخ انعقاد نطفه داراي » جنين«توان منكر شد كه  غير آن است، گرچه نمي
حيات و نوعي از شخصيت است و در حقوق جزاي اسالم جنين نيز از حمايت 

و سقط جنين مستوجب مجازاتهاي  كامل برخوردار بوده و ارتكاب جنايت
اين نكته قابل ذكر . شود گوناگون خواهد بود كه در مباحث آتي بدان پرداخته مي

است كه در قانون جزاي اسالم و قوانين فعلي جهان، سقط جنين را به عنوان قتل 
وجود حيات وي » فرزندكشي«بنابراين در تحقق جرم . كنند عمدي مجازات نمي

  . مادر و در لحظه وقوع اين جرم از شرايط حتمي و الزم استدر خارج از رحم 
يكسان » فرزند كشي«با  را» سقط جنين«و » فرزند«را با » جنين«البته نبايد 

دانست، زيرا فرزند مولودي است كه دوران حيات جنيني و قابل زيست را پشت 
بنابراين . دباش اي قادر به ادامه حيات مي سرگذاشته است و مانند هر انسان زنده

معيار شناسايي سقط جنين و فرزندكشي ناظر به زماني است كه بچه زنده به دنيا 
آمده باشد و آثار و عالئم زنده بودن از قبيل حركت دست و پا يا تنفس يا ضربان 

به عبارت ديگر مدت زنده ماندن . قلب يا صداي او را كسي ديده و شنيده باشد
اين مسأله در قوانين جزايي كليه . او شرط نيست نوزاد و يا قابليت زنده ماندن

  . كشورهاي جهان مورد تأكيد قرار گرفته است
شود كه زنده متولد شده باشد و آغاز  بنابراين انسان زنده به كسي اطالق مي

شود، چنين انسان و نوزادي  ناميده مي» مرگ«و پايان آن » تولد«حيات او 
هنوز متولد نشده » مجني عليه«لي چنانچه و. خواهد بود» فرزندكشي«مصداق جرم 
 صص ،1380اسحاقي، (گردد   مطرح مي» سقط حمل«يا » سقط جنين«باشد، مسأله 

به سقط جنين  624و  623و  622مواد . ا.م.با تصويب ق 1375در سال ) 153- 152
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هركس «. ا.م.ق 622مادة  )274ص   ،1385نيا،  آقايي. (عمدي اختصاص يافت
به واسطة ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود عالماً عامداً 

عالوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم 
در مورد اين ماده گروهي با توجه به پيشينة جرم سقط جنين در  ».خواهد شد

تكب قصاص مر 5آن قانون 91بيني قصاص در مادة  و پيش 1362قانون تعزيرات 
  )25ص   ،1381رايجيان اصلي، . (دانند را ميسر مي 622جرم موضوع مادة 

درصدر آن برخي » هركس«با توجه به اين ديدگاه و با عنايت به ذكر كلمة 
عبادي، . (و بيگانه فرقي نيست) پدر جنين(اند كه در اين مورد بين شوهر  گفته
را به قصد آنكه جنينش  ي خود بنابراين اگر شوهري همسر حامله) 164ص   ،1375

سقط شود، كتك بزند و عمل وي باعث سقط جنين همسرش گردد، طبق مادة 
و سالم بماند توان حتي او را به قصاص نيز محكوم نمود، اما اگر جنين  مي 622

تواند  زنده متولد شود و پدرش او را خفه كند، قصاص نخواهد شد و دادگاه مي
. ده روز حبس به عنوان تعزير هم محكوم كند عالوه بر پرداخت ديه، او را به

  )61ص   ،1385  احمدي الله، پور(
» قصاص عضو«گروهي ديگر بر اين باورند كه منظور از قصاص در اين ماده، 

است و با تصويب قانون مجازات ) در مقابل ضرب يا اذيت و آزار زن حامله(
. كان پذير نيستدر جرم سقط جنين ام» قصاص نفس«، صدور حكم 1375اسالمي 

  )25ص   ،1381  رايجيان اصلي،(
 622عقيدة گروه دوم با ظاهر عبارات مادة  مؤلفان مقاله حاضربه نظر 

  رايجيان اصلي،.(سابق جداست 91سازگارتر است،زيرا قلمرو اين ماده از مادة 
: دارد مقرر مي) 1377اصالحي . (ا.م.ق 729از طرف ديگر مادة ) 25ص   ،1381

و اصالحات و  1304مصوب سال . ع.م.انين مغاير با اين قانون از جمله قكليه قو«
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در » قصاص نفس«بنابراين در حال حاضر امكان . »الحاقات بعدي آن ملغي است
اما باتوجه به  .جرم سقط جنين نه در خصوص والدين و نه غير آنها وجود ندارد

اي  آن را در هر مرحلههرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه «. ا.م.ق 489مادة 
  ».برد كه باشد بايد بپردازد و خود او از آن ديه سهمي نمي

بنابراين تنها ضمانت اجراي كيفري سقط جنين توسط زن حامله، الزام او به 
تمكين زن به سقط جنين نه  )63ص ،1385پوراحمدي الله، . (پرداخت ديه است

االصول موجبي براي  ، عليشود و قابل تعزير نخواهد بود فقط جرم محسوب نمي
 صص ،1385نيا،  آقائي. (شود معافيت مباشر از پرداخت ديه جنين نيز محسوب نمي

275 ،274(  
كه ديه را از انواع مجازاتها . ا.م.ق 294و  15، 12از طرف ديگر باتوجه به مواد 

همان قانون مجازات زني كه جنين خود را  498دارد و توجهاً به مادة  محسوب مي
كند پرداخت ديه است و ميزان آن با توجه به مراحل مختلف جنين در  مي سقط
لذا طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه . مشخص شده است. ا.م.ق 487ماده 

همان قانون نيز تصريح گرديده براي مادري كه جنين خود را سقط  2در مادة 
 ،1384سيروس،  و شكري. (توان منظور نمود كند غير از ديه مجازاتي نمي مي
  )420-419 صص

در تأييد اين نظر مقرر اداره حقوقي قوه قضاييه  5/3/1382 – 1481/7نظريه 
درهر مورد كه اشخاص مذكور در . ا.م.ق 624و  623به صراحت مواد «: ميدارد

مواد مرقوم محكوم به مجازات مقرر قانوني ميگردند حكم به پرداخت ديه نيز 
شود و آنان مسئول پرداخت ديه خواهند  ه آنان صادر ميمطابق مقررات قانوني علي

قابل ذكر است كه مواد فوق االشعار قابل تسري به مادر نيست و در مورد . بود
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ادارة كل تدوين و تنقيح . (قابل اعمال خواهد بود. ا.م.ق 489وي مقررات مادة 
  )403ص  ،1383قوانين و مقررات رياست جمهوري، 

در خور ذكر است، عدم تفاوت بين حمل مشروع و اي كه در اينجا  نكته
 – 2171/7نظريه . نامشروع در تسري مقررات فوق الذكر حسب مورد است

  :دارد در تأييد اين نظر مقرر مي اداره حقوقي قوه قضاييه7/6/1366
چون در جمهوري اسالمي ايران افراد متساوي الحقوق هستند و افراد متولد از «

باشند، بنابراين جنين ناشي از زنا مانند جنين ناشي  مند مي بهرهزنا نيز از حق حيات 
از حالل حق تولد و حيات دارد و سقط او در حد جنين ناشي از حالل داراي كيفر 

ادارة كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست ( ».باشد و مجازات مي
  )403ص  ،1383جمهوري، 

مشروع و نامشروع وجود ندارد  لذا در سقط جنين فرقي بين جنين يا حمل 
  سيروس، و شكري. (بنابراين ديه حمل نامشروع نيز همان ديه حمل مشروع است

در پايان بايد بگوئيم بنابر آنچه بيان گرديد مادر در صورت سقط  )419ص  ،1384
و از ساير مجازاتهاي تعزيري .) ا.م.ق 489مادة (جنين خود فقط ديه مي پردازد 

باشد ولي پدر در صورت انجام  مصون مي. ا.م.ق 624، 623، 622مندرج در مواد 
عملي كه موجب سقط جنين گردد، حسب مورد و بنابر اوضاع و احوال خاص هر 
قضيه به مجازاتهاي تعزيري مندرج در مواد مذكور عالوه بر پرداخت ديه محكوم 

  . شود شود لذا پدر در چنين مواردي مصونيت نداشته و مجازات مي مي
ايد بتوان علت اين تبعيض در مجازات را در اين امر دانست كه چون مادر ش

كند اين مسأله با  حامل جنين است و جنين از مواد موجود در بدن او تغذيه مي
توجه به مهر و عطوفت شديد مادري در حقيقت جنين را جزئي از وجود مادر 

جزئي از وجود اوست لذا مادر معموالً اقدام به سقط جنين خود كه . گرداند مي
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رسد كه شرايطي  كند و اگر در شرايطي مبادرت به اين امر نمود بنظر مي نمي
رغم مهر و عطوفت فراوان  كند كه علي حادث شده كه او را از درون مجبور مي

خود به حمل، اقدام به سقط آن نمايد ولي چنين مسائلي در مورد پدر با توجه به 
نگرد منتفي است لذا در صورت اقدام به  ن به قضيه مياينكه به عنوان فردي از بيرو

  . گردد امري كه موجب سقط جنين گردد به مجازاتهاي مربوطه محكوم مي
  
  
  قانون حمايت از كودكان و نوجوانان  ) ب

، بر 1372قانونگذار با تصويب مشروط كنوانسيون حقوق كودك در سال 
ت، بدين ترتيب تكاليف الحاق دولت ايران به اين كنوانسيون صحه گذاش

المللي جديدي براي جمهوري اسالمي ايران در جهت برقراري سازوكارهاي  بين
با تصويب قانون حمايت از كودكان . بوجود آمد) فرزندان(حمايتي ويژه از اطفال 

كه روح حاكم و مفاد آن، در حد وسيعي از اين  1381آذر  25و نوجوانان در 
آن اقتباس شده است، حمايتهاي كيفري  2000كنوانسيون و پروتكل الحاقي 

اين قانون خود نقطه . بيني شده است جديدي از طريق ايجاد جرايم جديد پيش
شناسي حمايتي  عطفي در تحوالت حقوق كيفري اطفال ايران از نظر بزه ديده

شود، زيرا خود عنوان اين قانون كه ماهيتاً كيفري است، جنبه ايجابي  محسوب مي
گيري حمايتي صريح قانونگذار در قبال كودكان و  كي از جهتدارد و حا

  . ديده كيفري يعني بزه ديده است نوجوانان آسيب
رويهم رفته اگرچه تأسي از جنبش جهاني در حمايت از اطفال در مقابل 
خشونت و تندرويي والدين و سرپرستان و يا غفلت و مسامحه آنان از يك طرف 

دهشتناك، تنبيهات بدني منجر به مرگ مانند انگيز و  و وقوع حوادث عبرت
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از طرف ديگر،  سوزانيدن، شكنجة بدني، اجبار بكار، محروميت از تحصيل و غيره
گرديد و هرچند اين قانون خالء  1381ماه  باعث تصويب اين قانون در بهمن

مستثني نمودن والدين از  سازد ولي با موجود تقنيني را در اين زمينه مرتفع مي
قانوني عمالً هدف اصلي از طرح اولية قانون مذكور ناديده انگاشته و آن را  تعقيب

زيرا قبل از تصويب اين قانون نيز اگر افراد بيگانه غير . از حيز انتفاع انداخته است
از والدين، مرتكب جرايمي عليه اطفال مي شدند، طبق قانون قابل مجازات بودند؛ 

از شمول اين قانون؛ بايد اذعان نمود، قانون  ضمن آنكه با مستثني نمودن والدين
قانون مدني و  11736جديد امتياز و حمايت خاص و متفاوتي از آنچه كه در مادة 

آميز و يا ناشي از  مقررات جزايي موضوعه براي اطفال در مقابل اقدامات خشونت
 ،1382 نجفي توانا،. (بيني شده به ارمغان نياورده است غفلت و مسامحه والدين پيش

  )47- 46 صص
: دارد مقرر مي 1381قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال  7مادة 

 7/9/1370قانون مجازات اسالمي مصوب ) 59(اقدامات تربيتي در چارچوب مادة «
از شمول اين قانون مستثني  19/1/1314قانون مدني مصوب ) 1179(و مادة 

  ».است
مايت از كودكان كه با مخالفت شديد شوراي قانون ح 7در انتشار اوليه مادة 

نويس، به صراحت والدين، آموزگاران و  نگهبان روبرو شد، تهيه كنندگان پيش
مربيان و سازمان بهزيستي را هم در اين ماده گنجانده بودند، اما شوراي نگهبان در 

قانون اساسي كه حكايت از  157و  57مخالفت با ذكر نام بهزيستي، به اصول 
كيك قوا و عدم مداخله قوا در يكديگر دارند استناد و در مخالفت ذكر والدين، تف

زيرا عقيده اين بود كه ذكر والدين، از يك . به مغايرت اين امر باشرع استناد نمود
قانون مجازات اسالمي كه قتل طفل از ناحيه پدر يا جدپدري را  220طرف با مادة 
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د و از طرف ديگر بدليل اينكه والدين كن داند تضاد پيدا مي قابل قصاص نمي
ممكن است ] را برعهده دارند[مسئوليت نگهداري و حفاظت و مواظبت از طفل 

لذا والدين و سازمان . الشعاع قرار گيرد اين مسئوليت قانوني و شرعي آنان تحت
افرادي كه مكلف به اعالم مراتب كودك آزاري به سازمانها و بهزيستي از شمول 

آبروشن، . (اندهخارج گرديدند و صريحاً در مادة ذكر نشد ،ي هستندمراجع قضاي
  )174ص  ،1384

آيد كه استثناء مذكور  از مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي چنين برمي
برخالف نظر مجلس شوراي اسالمي و فقط به منظور تأمين نظر شوراي  7در مادة 

كودك آزاري عمدتاً توسط  سو جرم از يك. نگهبان در اين قانون درج شده است
يابد ولي از سوي  ولين نگهداري كودكان و نوجوانان ارتكاب ميئوالدين و مس

ا با ام. دهد ديگر قواعد فقهي ما اجازه تحميل يك چنين مجازاتي را به والدين نمي
. تفسيري كه مجلس شوراي اسالمي در هنگام تصويب اين قانون ارائه داده است

در هنگام وضع قانون » كارهاي مقدماتي«تفاسير به عنوان  كه اين مذاكرات و(
) بيان كننده، قصد و نيت قانونگذار بوده و ابزار بسيار مهمي در اجراي قانون است

شود كه محدودة اين استثناء بسيار محدود بوده و فقط اقدامات تربيتي  مشخص مي
كه چنانچه آزار و به هر حال نكته حائز اهميت در اين است . كند را مستثني مي
كودك «اي از سوي والدين به كودكان برسد، والدين تحت عنوان  اذيت و صدمه

تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت، بلكه چنانچه اعمال ارتكابي مشمول » آزاري
عنوان مجرمانه ديگري باشد، تحت همان عنوان خاص تحت تعقيب قرار خواهند 

  :كند در مجلس بيان مي 7رج مادة سيد ناصر قوامي به عنوان موافق د. گرفت
جهت به اصالحاتي كه صورت گرفته است ايراد  آقايان عنايت بفرماييد بي«

توانيم مادر و پدر را در  نگيريد، ما واقعاً از آقايان توقع نداريم، ما چطوري مي
شود پدر و مادر را مسلوب  تربيت فرزندان و كودكان مسلوب االراده كنيم؟ نمي
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بنابراين توجه داشته باشيد كه در محدودة شرع اگر مادري يا پدري . االراده كرد
طوري ضرب و شتم كند كه صورت و دستش سرخ بشود ديه دارد، يعني جرم 

تواند بكند و ما هم گفتيم در  است و مجازاتش مشخص است يعني اين كار را نمي
  )9ص  ،1382ظاهري، ( »...محدودة شرع و 

تيم، اثبات اينكه والدين طفل را به ميزان و مصلحت و همانطور كه قبالً نيز گف
به هر حال وضع . متعارف تنبيه نموده بسيار مشكل و تشخيص آن با قاضي است

هاي فوق تعريف  گردد لذا بايد واژه چنين قوانيني موجب سوء استفادة والدين مي
  . گردد

است، گروهي  قوانين موجود در ايران در زمينة تنبيه بدني اطفال به دو صورت
را با شرايط مذكور در فوق ) تأديب(از قوانين تنبيه بدني طفل به لحاظ تربيت 

و گروهي از آنها ضرب و جرح و تكرار آن .) ا.م.ق 59و  49مواد (داند  جايز مي
  ).قانون مدني1179و 1173مواد . (نمايند را خارج از حد متعارف منع مي

والدين، سرپرستان صغار و عند مسأله حائز اهميت اين است كه غير از 
تواند به تنبيه بدني طفل  كس ديگر نمي االقتضاء كانون اصالح و تربيت، هيچ

همانطور كه گفتيم منظور قانونگذار از تنبيه بدني اطفال، تنبيه بدني . مبادرت ورزد
باشد كه اين قاعده مغاير با علوم رفتارشناسي و  مي) تأديب(به منظور تربيت 

زيرا تنبيه بدني نه تنها در جهت تربيت طفل اثري ندارد بلكه . ي استشناس روان
آبروشن، (سازد  امكان تخريب شخصيت اطفال و ناسازگاري آنها را فراهم مي

 -استثنايي و احتياطي بودن روشهاي تنبيهي ،از طرف ديگر .)173ص ،1384
يتي بر آن، الخصوص و تقدم ساير روشهاي ترب العموم و تنبيهات بدني، علي علي

مورد تأكيد متخصصين علوم تربيتي قرار گرفته است تا از اين رهگذر، اثرات 
مخرب آن در كمترين حد ممكن بوده و در مقابل، اثرات اصالحي و بازدارنده 

  )71ص   ،1383منوچهري، . (مطلوب خود را داشته باشد
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معيارهاي نظر از تجويز يا عدم تجويز اصل تنبيه، اشارة قانونگذار به  صرف
ميزان و مصلحت تنبيه در جهت تأديب، فاقد حدود و ثغور مشخص و معيني بوده 

  . نمايد و راه سوء استفاده را در اين راستا هموار مي
قانون حمايت از كودكان و  7بيني شده در مادة بدين ترتيب با استثناء پيش

قانوني و سرپرستان  هاي اميد در مورد امكان تعقيب والدين، اولياي نوجوانان، بارقه
صغار به جرم آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي اطفال، رو به خاموشي نهاد و 
همچنان والدين، اولياي قانوني و سرپرستان كودكان را تحت عنوان جرمي با نام 

توان  با استناد به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، نمي» كودك آزاري«
  . تعقيب نمود

در درون خانواده، حقوق كيفري ايران » كودك آزاري«مورد بنابراين در 
پذيري هرچه بيشتر  اين خالء زمينه آسيب. همچنان با خالء قانوني مواجه است

تر شدن پدر و مادر و سرپرستان آزارگر را در آزار و اذيت  كودكان و جري
ظر المجموع بن من حيث )306و  305 صص ،1383مدني، . (نمايد كودكان فراهم مي

 7ماهيتاً حمايتي از وضع اين قانون به وسيلة استثناء مذكور در مادة ،رسد فلسفه مي
  . آن با چالش جدي مواجه شده است

  
  نتيجه

با تأمل و كنكاش در مواد مختلف قانون مجازات اسالمي موضوع مصونيت 
اين موضع به اين نتيجه مي رسيم كه  ،والدين در ايراد صدمات جسمي به فرزندان

. ديدگي اطفال چشم پوشي شده استدر نظام حقوقي مطرح شده اما از بزهوالً اص
، ساز و كارها و روشهاي بكار گرفته شده نيز همسو و هم جهت با اين بدين سان

قانون مجازات اسالمي ، تنبيه و تربيت  49هر چند ماده . گرايش تدوين يافته است
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ميزان و «اين حق را در محدودة را وظيفه و حق والدين دانسته است ولي گسترة 
» ميزان و مصلحت«با اين حال، ذكر عنوان كلي . مضيق نموده است »مصلحت

نمي تواند اهداف مقنن كيفري را در حمايت از فرزندان بخصوص طيف آسيب 
ميزان و «، ناگزير به تقييد بدين سان، در اين راستا. نمايد پذير اطفال تأمين

  .نه شخصي هستيمبا معياري نوعي و » مصلحت
با توجه به عدم پيش بيني چنين مقرره اي در قانون فعلي، در شرايط كنوني و 
تا وضع معياري مشخص در اين خصوص ناگزير هستيم منظور مقنن از مصلحت را 
در هر مورد، مصلحت فرزند دانسته و غبطه فرزند را دائر مدار توسل والدين به 

قانون مجازات اسالمي  59تأديب نيز كه در ماده معيار متعارف بودن . تنبيه بدانيم
مدنظر مقنن است، دقيقاً همان تبعات و نتايجي را در پي دارد كه معيار ميزان و 

عالوه بر متعارف  59مصلحت هر چند شرط جرم نبودن اقدامات والدين در ماده 
با اين حال، قصد و انگيزه . بودن اقدامات ، قصد تأديب نيز ذكر شده است

يارهاي دروني هستند كه جز با بروز و ظهور عاملي بيروني و خارجي قابل مع
لذا در هر زماني وجود اين احتمال قابل تصور است . سنجش و ارزشيابي نمي باشند

كه قصد و انگيزه با عامل بيروني و خارجي ، قابل انطباق نباشد، بدين معني كه چه 
ي صدمات وارده شديد و زياد بوده بسا در مواردي قصدتأديب وجود داشته باشد ول

و در مقابل در شرايطي قصد و انگيزه تأديب مفقود بوه ولي صدمات وارده به طفل 
  .جزئي و قابل چشم پوشي باشد

بدين سان، بنظرمي رسد كه عالوه بر اين موضوع كه نيازمند تجديدنظر در 
هر مورد نيز بايد معان نظر تنوع و تغيير عرف ها هستيم، در امتعارف با  حد معيار

بدين . در خصوص قصد تأديب و تربيت با وسواس و دقت مضاعفي عمل نمائيم
يه حتوضيح كه با توجه به اينكه اصل بر جرم بودن هر صدمه اي است كه از نا
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شخص به شخص يا اشخاص ديگر وارد مي شود، لذا در هر مورد بايد به قدر متيقن 
به عبارت ديگر،در صورتي كه . ودداري شوداكتفا و از تسري آن به ساير موارد خ

ب شك و ترديد شود، اصل بر اين است كه اقدام وي در در قصد تأديب مؤد
بنابراين، بايد عمل وي جرم تلقي شده و مانند ساير . راستاي تأديب نبوده است

بدون شك، در بعد اثباتي، ميزان صدمات و خسارات وارده به . افراد مجازات گردد
درخصوص . خوبي بر قصد يا عدم قصد تأديب مؤدب باشد  تواند امارةمؤدب مي 

نيز ذكر اين نكته ضروري بنظر مي رسد كه مي توان با » متعارف بودن«معيار 
كه  61قانون مجازات اسالمي سال  26مقرر نمودن دوباره معيار مندرج در ماده 

ود در راستاي همانا ميزان تأديب را محدود به عدم تغيير رنگ پوست نموده ب
حمايت هر چه بيشتر از اطفال گام برداشته و همسو با معيار مشهور فقها در اين 
باب يعني تأديب مع الشرط السالمه بر استثنائي بودن تنبيه بدني در تأديب فرزندان 

  .صحه گذاشت
قانون مجازات اسالمي بايد گفت با اطالق اين ماده به  220در رابطة با ماده 

خصوص موجود است و مبناي فتواي فقهايي  يات و داليلي كه در ايناستثناء روا
بايد مقيد به  ،قرار گرفته) مدظله العالي(از جمله مالك بن انس و آيت اهللا صانعي 

د تأديب گردد زيرا همانگونه كه گفتيم مبناي اساسي و بنيادين صدمات وارده يق
حيطه ، اساساً نمي توان حقي تأديب است و خارج از اين  توسط والدين به فرزندان،

ضمن آنكه عنوان كلي . را در ايراد صدمات براي هيچ كس حتي والدين قائل شد
قانون مجازات اسالمي با  220مذكوردر ذيل ماده » تعزير خواهد شد«و مجمل 

امعان نظر به اصل قانوني بودن مجازات و رعايت حقوق و آزاديهاي فردي، نيازمند 
باشد وانگهي بايد در قوانين خاص از جمله قانون حمايت از  اصالح و بازنگري مي

هايي را در جهت صيانت و پاسداري از ها و مكانيسمكودكان و نوجوانان، اهرم



 

  

ايرا
در 

ن 
لدي
ت وا

وني
مص

 د
دان

رزن
ه ف

ي ب
سم

ت ج
دما

ص
  

 1388 پاييز،دهم، شماره سومسال           پزشكيحقوقفصلنامه/  176

خصوص چه با حذف  اي در اينحقوق اطفال مقرر نمود قبل از وضع هر مقرره
ا در تأمين و اين قانون بتوانند تا حد زيادي اهداف ما ر 7استثناء مذكور در ماده 

  .تري تأمين نمايدحمايت از حقوق اطفال و نوجوانان به نحو شايسته
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  هاپي نوشت

اطفال غيرمميز به هيچ عنوان قابل تعقيب : اداره حقوقي قوة قضائيه 26/12/1382-10702/7نظريه   -1
  .نيستند

بنگريد .(كه بتواند مورد قبول اكثريت باشد در دست نيست» حد متعارف«طالح تعريف دقيقي ازاص -2
پايان نامه كارشناسي ارشد، . قانون مجازات عمومي 42بررسي تحليلي ماده). 1352.(حسين آقايي نيا، :به

 )..دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
بــه موجــب بنــد الــف مــاده  4/6/76-617رأي وحــدت رويــه ديــوان عــالي كشــور شــماره ) 1( -3

، يكـي از وظـايف سـازمان ثبـت احـوال، ثبـت والدت و صـدور        1355قانون ثبـت احـوال مصـوب    
شناسنامه است و مقنن در اين موارد، بـين اطفـال متولـد از رابطـه مشـروع و نامشـروع تفـاوتي قائـل         

و مـادر بـه    قـانون مـذكور، نسـبت بـه مـواردي كـه ازدواج پـدر        17و  16تبصره هـاي  . نشده است
ـ ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعالم والدت و صـدور شناسـنامه نباشـد يـا اينكـه ا      ن طفـل نـامعلوم   يوب

لـيكن در مـواردي كـه طفـل ناشـي از زنـا باشـد و زانـي اقـدام بـه           . باشند، تعيين تكليف كرده است
مـوازين   47و  3اخذ شناسنامه ننمايـد بـا اسـتفاده از عمومـات و اطـالق مـوارد يـاد شـده در مسـئله          

زانـي پـدر عرفـي طفـل تلقـي و نتيجتـاً تكـاليف مربـوط         ) ره(قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني 
قـانون مـدني صـرفاً     884به پـدر از جملـه اخـذ شناسـنامه بـر عهـده وي مـي باشـد و حسـب مـاده           

ـ     . موضوع توارث بين آنها منتفي و قـانوني تشـخيص داده مـي شـود     ده ايـن رأي بـه اسـتناد مـاده واح
بـراي شـعب ديـوان عـالي و دادگاههـا       1338قانون مربوط به وحدت رويـه قضـايي مصـوب تيرمـاه     

كنوانسـيون حقـوق كـودك    ). 1383. (نسـرين مصـفا  : بنگريـد بـه  (در موارد مشابه الزم االتباع است 
انتشــارات دانشــكده حقــوق و علــوم سياســي : تهــران. و بهــره وري از آن در حقــوق داخلــي ايــران

 ).150و  148صص . راندانشگاه ته
قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث « :قانون مدني 880مادة  -4

  .»يب و منفرداً باشد يا به شركت ديگريبشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشديا بالتس او ممنوع مي
ه براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه اگر زن حامل«: 1362قانون تعزيرات  91به موجب مادة  -5

و اگر روح در . كند و طبيب هم عالماً عامداً مباشرت به اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين به عهدة اوست
  .»...جنين دميده شده باشد بايد قصاص شود

يا  تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را از مصاديق عدم مواظبت و. م.ق 1173مادة  5بند -6
  .داند انحطاط اخالقي هريك از والدين و به تبع آن از موجبات تجديدنظر دادگاه در حضانت طفل مي
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