
  
  
  
  
  
  

  شناسي جرايم عليه خانوادهگونه
  

   پورعباس سلمان
  عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه گيالن

  سعيده حيدري

  بندرانزليواحد بين المللي دانشگاه آزاد اسالمي   ،شناسيكارشناس ارشد حقوق جزا و جرم
  

  

ترين نقش را در توسعه  و مهماجتماعى است كه در زندگى جمعى انسان شكل گرفته  كانونخانواده نخستين 
و تا فرجام زندگى، نسبت به ساير نهادهاى اجتماعى داراست، با اين   و رشد مراحل حيات بشر از ابتدا تا كنون

نهاد مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است و كمتر به  ،به دليل عوامل مختلفيوجود، متأسفانه امروزه 
گـذار در   هاي قـانون  حمايت .بها داده مى شود آيندركان اين نهاد به شمار مىزنان و كودكان كه از مهمترين ا

ام بزرگي در جهت جلـوگيري  تواند گ واده و حل معضالت مبتال به آن ميزمينه شناخت  مسايل مربوط به خان
ه اتخـاذ  حمايـت از كيـان خـانواد    ها اقدامات مختلفي را بـراي  لذا دولت پذيري و تزلزل خانواده باشد، از آسيب

خانواده و اعضاي آن را تهديـد   انگاري رفتارها و اعمالي است كه موجوديت يكي از اين اقدامات، جرم .كنند مي
ايـن   .زنـد  ه و نيز اعضـاي خـانواده را رقـم مـي    انگاري، حمايت كيفري از كليت نهاد خانواد اين جرم .نمايد مي

برند يعني زنان  پذيري رنج مي زان آسيباز بيشترين ميحمايت كيفري، به ويژه نسبت به افرادي از خانواده كه 
هاي جدي در اين زمينـه صـورت   نيز حمايت المللي اسناد بيندر .اعمال شده و واجد اهميت است و كودكان،
نمايـد بـه راهكارهـاي     خانواده را تهديـد مـي   اين نوشتار ضمن بررسي انواع جرايم كه به هر نحو، .گرفته است

  . المللي نموده است نگاهي نيز به اسناد بين  و در اين رابطه،  ديدات در حقوق ايران پرداختهمقابله با اين ته
  

  .ضمانت اجراهاي كيفري و غير كيفري حمايت كيفري، حمايت قانوني، خانواده، :هاكليد واژه
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  :مقدمه. 1
واژه مقدسي است كه به يكي از اركان بنيادين و تأثيرگذار بر ساختار جامعه اطـالق   خانواده،

اما . كندميپذيري افراد ايفا نقش بارزي در ارتقاء روابط اجتماعي و جامعه اين نهاد، .گرددمي
بايد در نظر داشت كه اين نهاد ارزشمند در معرض باليا و خطرات بنيان كني است كـه چـه   

هـاي حمـايتي   اگـر سياسـت    موجب اضمحالل و از هـم پاشـيدگي آن گـردد،    بسا از درون،
ـ    ،حقوقي و كيفري نباشد هـاي مضـمحل و   جامعـه مملـو از خـانواده    تـدريج هبـدون شـك ب

در  هـاي اسـالم،  آموزه گذار كشورمان به تأسي از قانون .اط خواهد بودديده رو به انحط آسيب
تنـوع و دامنـه    .مقرر داشته اسـت  ارتباطتدابيري را در اين  قالب قوانين و مقررات گوناگون،

گـذاران جامعـه را   ي سياسـت دات خانواده به حدي است كـه واكـنش مـؤثر و هوشـيار    تهدي
الملل نيز به اين نهاد مقدس پرداخته در سطح بين در كنار حقوق داخلي كشورمان .طلبد مي

عـالوه،  به .اندها موظف به حمايت از آن شدهدولت نقطه اتكاي جامعه تلقي و شده و خانواده،
حمايت از حقوق كودكان بـه عنـوان عضـوي از     زن و مرد و تيهمواره بر عدم تبعيض جنسي

 گذرداز تأسيس سازمان ملل متحد مي از اين رو در طول مدتي كه. خانواده تأكيد شده است
هـاي متعـددي در موضـوعات مختلـف حقـوق      كنوانسـيون  ها وها، بيانيهاعالميه اين سازمان

 .انـد  ، متنـوع تهديـدي بـراي خـانواده اسـت     جرايمي كه ارتكاب آنها .بشري صادر كرده است
نكـاح و برخـي    دهند، مثل عدم ثبـت واقعـه  برخي از اين جرائم عليه قداست خانواده رخ مي

گردند، نظير خشونت عليه زنان و يهاي نهاد خانواده واقع مديگر، عليه تحكيم مباني و بنيان
 .گيرنـد هدف مي مستقيماً اعضاي خانواده را كودكان و برخي ديگر نيز  همچون ترك انفاق،

ررات مقـ  انگاري اين رفتارها، حمايت كيفري از نهاد خانواده را در قـوانين و بديهي است جرم
زيرا اعتقاد بر اين است كه حمايت كيفري متناسـب بـدون    ؛داخلي كشورمان رقم خواهد زد
نظر  تواند سبب استحكام اين نهاد و مجري نظم باشد و صرفآسيب زدن به بنيان خانواده مي

 آثـار كيفـر، مسـلماً توسـل بـه ضـمانت      انگاري و نيز فارغ از اهـداف و   از معيارهاي مهم جرم
ي كيفري، فقط در صورت فقدان ابزارهاي غيركيفري يا عدم كارآيي آنهـا، بـه عنـوان    اجراها 

بـارتر از اصـل عمـل     آخرين حربه، قابل توجيه است، البته به شرطي كه آثار اجراي آن، زيان
كنـد پرداختـه   در اين نوشتار به انواع جرايمي كه به نوعي نهاد خانواده را تهديـد مـي   .نباشد

 .باشـد تحكيم خانواده و اعضاء آن مـي  ل بر جرايم عليه قداست خانواده،شده است كه مشتم
قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب     «حاضر منظور از قـانون مجـازات اسـالمي،     ةضمناً در مقال

  . است» 1392
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  :جرائم عليه قداست خانواده. 2

برخي جرائم مصون ترين نهاد اجتماعي، بايد از وقوع ترين و با ارزشخانواده به عنوان بنيادي
برخـي از جـرائم   . بماند تا بتواند به اهداف وااليي كه براي آن در نظر گرفته شده، دست يابد

رونـد و منزلـت و مرتبـه آن را    عليه خانواده، قداست و شـأن واالي ايـن نهـاد را نشـانه مـي     
ت ازدواج توان عبارت دانست از عدم ثبـ جرائم عليه قداست خانواده را مي. كننددار مي خدشه

و طالق، ازدواج با زن شوهردار، فريب در نكاح و زنا كه بحث تفضـيلي ايـن مـوارد در ادامـه     
  . خواهد آمد

  
  :عدم ثبت واقعه نكاح و طالق. 1.2

تواند راهكـار بسـيار مهمـي    ثبت ازدواج و طالق، از حيث حمايت از خانواده و اعضاي آن، مي
، بـه ويـژه   اقداماين . احتمالي در زندگي مشترك باشددر برابر مقابله با پيامدهاي ناخوشايند 

با وقايعي همچون لزوم اثبات زوجيت، انكار زوج يا زوجه، اثبات يـا انكـار    از آن جهت كه گاه
      .)47: 1386و امامي،  صفايي(يابد نسب و غيره روبرو هستيم، ضرورتي غير قابل انكار مي

، ثبت نكاح دائم، 20ابتدا در ماده  91اده مصوب در قانون حمايت خانو مقنندر همين راستا 
زامي نمود سپس در مـاده  فسخ و انفساخ آن، طالق و رجوع و اعالم بطالن تكاح يا طالق را ال

به موجـب ايـن   . انگاري عدم ثبت وقايع مذكور از نهاد خانواده حمايت كرده است با جرم 49
دواج دائم، طالق يا فسخ نكاح اقدام يـا  مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به از نچهچنا« ؛ماده

پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي اسـت  
از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جـزاي نقـدي درجـه پـنج و يـا      

از ثبـت انفسـاخ    اين مجازات در مورد مردي كـه . شود حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي
همانگونـه كـه مالحظـه     ».نكاح و اعالم بطالن نكاح يا طالق استنكاف كند نيـز مقـرر اسـت   

همين قانون، الزامـي نمـودن ازدواج موقـت در     21ميشود نوآوري مقنن در اين ماده و ماده 
بيني ضمانت اجراي يادشـده بـراي زوج در صـورت     مواردي از جمله باردارشدن زوجه و پيش

قانون مجازات اسـالمي   645 ي ف از ثبت نكاح موقت در موارد مقرر است، كه در مادهاستنكا
بينـي   پيشعدم  645 ي اتفاقاً يكي از انتقادهاي وارد بر ماده. بيني نشده بود پيش 75مصوب 

گذار در قانون حمايت خانواده، بيـانگر اوج توجـه و    همين امر بوده و اين اقدام شايسته قانون
نهاد مقدس خانواده است و بدين منظور است كه اثبات نكاح موقت در صورت  حمايت وي از

بروز اختالف به آساني امكان پذير باشد تا از زوجه و فرزند مشترك، حقي ضـايع نگرديـده و   
از ديگر موارد الزامي بودن نكاح موقت بـه  . آنان گرفتار عسر و حرج ناشي از بالتكليفي نشوند

 ضـرورت . ايت خانواده، توافق طرفين و نيز شرط ضمن عقد اسـت قانون حم 21موجب ماده 
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المللي نيز دارد به نحـوي كـه مـاده سـوم كنوانسـيون مصـوب        ، وجهه بينازدواج هثبت واقع
سازمان ملل متحد درباره رضـايت در ازدواج، حـداقل سـن بـراي ازدواج و ثبـت ازدواج كـه       

 16و بـا احتـرام كامـل بـه مـاده       مجمع عمومي اين سازمان 1763شماره براساس قطعنامه 
هـا بايـد بـه وسـيله     همـه ازدواج «: دارداعالم مي گرديدهاعالميه جهاني حقوق بشر، تصويب 

  » .مقامي صالح در يك دفتر اسناد رسمي مناسب به ثبت برسند
  

  :ازدواج با زن شوهردار .2.2
زني كـه در عـده ديگـري    داليل متعددي بر جايز نبودن ازدواج با زن شوهردار و يا ازدواج با 

مـدتي كـه تـا    «:قانون مدني عده عبـارت اسـت از    1150با توجه به ماده  1.است، وجود دارد
چنين در  هم» .تواند شوهر ديگر اختيار كندانقضاي آن، زني كه عقد نكاح او منحل شده نمي

و هر كس زن شوهردار را بـا علـم بـه وجـود علقـه زوجيـت       «: قانون مدني آمده 1050ماده 
زني كه در عده طالق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي  ياحرمت نكاح 

 1051مـاده  » .شـود خود عقد كند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤّبـد مـي  
در مـوردي نيـز جـاري    ] 1050[حكم مذكور در مـاده فـوق   « ؛داردقانون مدني نيز مقرر مي

جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شـده  است كه عقد از روي 
  » .شوددر صورت جهل و عدم وقوع نزديكي، عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي. باشد

ازدواج با زن شوهردار و يا زني كه در عده ديگري است، عالوه بر منع قـانوني، جـرم نيـز    
هر گـاه  «: شده مقرر 1375زات اسالمي مصوب قانون مجا 643در ماده . محسوب شده است

كسي عالمĤً زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است، براي مردي عقد نمايد، به حبس 
ضـربه   74از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جـزاي نقـدي و تـا    

اد رسمي باشد براي هميشـه  شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طالق و يا اسنشالق محكوم مي
 ؛نيز مقرر داشته مذكورقانون  644عالوه بر اين، ماده » .از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد

كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا از سـه  «
  :شوندتا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي

زوجيت يا عده ديگري است، خـود را بـه عقـد ديگـري درآورد در      هر زني كه در قيد -1
هر كس كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگـري   -2صورتي كه منجر به مواقعه نگردد، 

معنوي اين جـرم،   ركن» .است براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد

                                                 
 وي نقلـ  ليـ دل عنـوان  بـه ) اجلـه  الكتـاب  بلـغ ي يحتـ  النكـاح  عقده تعزموا ال( بقره سوره 235 هيآ جمله از 1.

 .يعقل ليدل عنوان به نسب اختالط ازي ريجلوگ
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مادي جرم نيز به  ركنجرم را مرتكب شود و سوء نيت عام است كه فرد از روي علم و عمد، 
چنـين زنـي كـه در قيـد      هم. عقد درآوردن زن شوهردار يا در عده براي خود يا ديگري است

ديگري است، در صورت نكاح با فرد ديگـر، مرتكـب فعـل مجرمانـه شـده       ةزوجيت يا در عد
كـه در عـده ديگـري     انگاري ازدواج با زن شوهردار يا زنـي با جرم مقننبدين ترتيب، .  است

 644و  643به مـادتين   است، از قداست خانواده حمايت كيفري به عمل آورده است هرچند
بسـيار   ايـن مـواد  يكي اينكه مبلغ جزاي نقدي مقـرر در   ؛مورد اشاره، نقدهايي نيز وارد است

 بتوان حمايت كيفـري  تااصالح كرد  را بر اساس وضعيت اقتصادي امروز نازل است و بايد آن
نكته ديگر آنكه ايـن دو مـاده در مـورد    . از رهگذر اعمال جزاي نقدي به عمل آورد مؤثرتري

ديگر افرادي كه ممكن است در جلسه اجراي صيغه عقد نكاح حضـور داشـته و شـاهد عقـد     
  .)49 : 1388 رهبر،(نكاح مرد باز زن در  قيد زوجيت يا عده ديگري باشند، حكمي ندارد 

  
  :جفريب در ازدوا  .3.2

زوج يـا   .نهـد صداقت اعتماد را بنيـان مـي   .جوهر روابط سالم ميان زن و شوهر صداقت است
با رفتار خود كانون خانواده را  كه در بدو تشكيل زندگي با همسر خود صادق نيست، اي زوجه

 اقتصادي، هاي مختلف اجتماعي،امروزه سالمت جامعه در معرض آسيب .كنددچار تزلزل مي
شـود امـا گـاه    ها هر دو جنس مرد و زن را شامل ميگاهي اين آسيب .باشدمي ...فرهنگي و 

توان بـه رواج فريـب   ها مياز جمله اين آسيب .دهديكي از اين دو را در معرض خطر قرار مي
تدليس در نكـاح بـه مفهـوم اثبـات     . در روابط افراد با يكديگر به ويژه زن و شوهر اشاره كرد

ب به صورت دروغين، از جملـه عوامـل فروپاشـي نظـام خـانواده و      صفات مطلوب يا رفع عيو
تـر از آن اسـت كـه بـا      سـاً سـاحت خـانواده، بسـيار بـا ارزش     اسا. تيرگي روابط زوجين است

  .)32 :1377وليدي، (دار گردد كارانه و دروغ، لكه رفتارهاي فريب
هرگـاه در يكـي از   «: داردقانون مـدني، بيـان مـي    1128گذار در ماده  در اين باره، قانون

طرفين، صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلـوم شـود كـه طـرف مـذكور فاقـد وصـف        
مقصود بوده، براي طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده 

اما عالوه بر اين، توسل به فريب در عقد نكاح موجـب  » .يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد
مقـرر   1375قانون مجـازات اسـالمي مصـوب     647در اين باره، ماده . يفري نيز هستآثار ك
چنانچه هر يك از زوجين، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امـور واهـي از قبيـل    «: نموده

داشتن تحصيالت عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل  و سمت خاص، تجرد و امثـال  
هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيـري از شـش   آن فريب دهد و عقد، بر مبناي 

  » .گرددماه تا دو سال محكوم مي
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) تـدليس در ازدواج ( ، با آنكه در مقام تعيين مجازات براي فريب در نكاحقانوني ةماداين 
كه ) غير از زوج يا زوجه(هايي نيز هست از جمله اينكه براي كسي بر آمده ليكن داراي نقص

دوم آنكـه  . ن دو را بفريبد و به عقد نكاح، راضي سازد، مجازاتي تعيين نشده استهر يك از آ
اي به بحث لزوم جبران خسارات وارد از رهگذر توسل به فريب نشده مگر آنكـه معتقـد   اشاره

تواند مبناي الزام به جبران خسارت ، در اينجا مي1339باشيم قانون مسئوليت مدني مصوب 
فقط با فعـل مثبـت   ازدواج فريب در  ؛آيداز منطوق ماده بر مي كر اينكهالزم به ذنكته . باشد

-رخ مـي افتـد   آنچه در جرم كالهبرداري اتفاق مي، نظير به صورت يك اقدام متقلبانهمادي 

   .1)27 :1385 صفار،( .دهد
  

  :زناي با محارم  .4.2
از يك . آن بوده است زنا در دسته جرائمي قرار دارد كه اسالم همواره در صدد كنترل و مهار

داري، اعمال و رفتارهـاي جنسـي خـارج از    هاي مبتني بر تقوا و خويشتنسو، با ترويج ارزش
هاي درست علقه زوجيت را به عنوان يك ضد ارزش معرفي كرده و از ديگر سو، با معرفي راه

زنـا را   ارضاء اميال جنسي يعني ازدواج دائم و موقت، غريزه سركش را هدايت كرده است امـا 
كيـان خـانوادگي قلمـداد    به جرمي دقيقاً بر خالف موازين و اصول عفت و پاكدامني و ضربه 

كـه قابـل اعـراض و    » حـد «و با آن برخورد شديد كرده به نحوي كه آن را با مجازات  نموده
در هر صورت، به حكم اصل قـانوني   .)37: 1381پور، قاسم(تغيير نيست مواجه ساخته است 

قـانون مجـازات اسـالمي     221مـاده  . و مجازات ها، بايد به نص قانون پايبند بود بودن جرائم
زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از مـوارد  « :مقرر داشته

 انگاري كرده و بـدين سـان   ، زنا را جرممقننگردد كه مالحظه مي» .وطي به شبهه نيز نباشد
يكـي از  . از كيان خانواده حمايت و صـيانت كـرده اسـت    براي اين جرم از طريق كيفرگذاري

، در چهـار مـورد   يـاد شـده  قانون  224كيفرهاي مقرر براي زنا، اعدام است كه به حكم ماده 
 -زنا با زن پدر كه موجب اعدام زانـي اسـت، پ   -زنا با محارم نسبي، ب -الف«: گردداجرا مي

زناي به عنف يا اكـراه   -كه موجب اعدام زاني است، ت زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان
  .»از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است

                                                 
  : به ديبنگر شتريب مطالعهي برا. 1
 19 ش ،5 سال زنان، كتاب فصلنامه ،»ازدواج در بيفري حقوق -ي فقه آثار« ،)1382( زهرا ،ياللهتيآ. 

 زنـان  كتـاب  فصـلنامه  ،»ياجتماعي روانشناس نگاه از ازدواج در بيفر« ،)1383( نيحس ديس ن،يالدشرف ، 
   .25 ش ،7 سال
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نسـبي،  : انـد   محـارم سـه دسـته   . باشـد  زنا با محارم يكي از اقسام و انواع آزار جنسي مي
هـاي   هر كس كه با محارم نسبي خـود هماننـد مـادر، خـواهر، دختـر، نـوه       .سببي و رضاعي

ه، خاله، دختر برادر و دخترخواهر خود زنا كند، به مجازات قتل محكوم دختري و پسري، عم
شـود   چنانكـه مالحظـه مـي   . باشـد  اين حكم مورد اتفاق و اجماع همه فقهـا مـي  . خواهد شد

زنا . در نظر گرفته است رفتار مجرمانهشريعت اسالم، شديدترين مجازات را در مورد اين نوع 
ن پسـر، مـادر زن و دختـر زن مسـأله اختالفـي اسـت،       با محارم سببي، هماننـد زن پـدر، ز  

. اند اي كه فقها در مورد حكم زنا با زن پدر و زنا با ساير محارم سببي تفاوت قائل شده گونه به
 224مـاده   بند ب اين حكم در. اند در مورد زنا با نامادري مشهور فقها، فتوا به قتل زاني داده

مـورد زنـا بـا بقيـه محـارم سـببي و       . قرار گرفته است نيز مورد تأكيد قانون مجازات اسالمي
؛ زيرا اگرچه رواياتي كه در مورد مجازات زاني بـا  از حكم اين ماده خارج استمحارم رضاعي، 

» زنـاي بـا محـارم   « ،براي مجازات قتـل در روايـات آمـده    محارم رسيده، مطلق و عنواني كه
ولي سـند آن   استبي، سببي و رضاعي باشد و اين عنوان نيز شامل هر محرمي اعم از نس مي

توان به آنها در سرايت حكم قتل به محـارم سـببي و    باشد و در نتيجه نمي روايات ضعيف مي
بنابراين از آنجا كه در مورد ساير محارم سببي و محارم رضاعي دليـل و  . رضاعي استناد نمود

  .شود حجت شرعي نداريم، لذا در فتوا به قتل بايد به قدر متيقن اكتفا
قانون  221ماده  2در تبصره  مقننكه بايد به آن اشاره داشت اينكه  مطلب مهمي
، به حمايت كيفري از كودكان نيز مبادرت كرده و اين امر، قابل بررسي مجازات اسالمي

يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا ] زنا[هر گاه طرفين «: در اين تبصره مقرر گرديده است. است
شود و حسب مورد به اقدامات تأميني  و تربيتي مقرر در نابالغ مجازات نميمحقق است لكن 

بارز حمايت كيفري از  رسد مصداقبه نظر مي ».گرددكتاب اول اين قانون محكوم مي
ماني باشد كه بزهكار، بالغ انگاري رفتار بزهكار، زديده در جرم زنا و از طريق  جرم كودكان بزه

شود اما نابالغ مجازات نشده و كه بنابراين تبصره، بالغ مجازات مي ديده، نابالغ است و بزه
يكي از عواملي كه امنيت و سالمت خانواده را در معرض نابودي  .گيردمورد حمايت قرار مي

تجاوز جنسي نسبت به كودكان . دهد، خشونت و تجاوز جنسي به كودكان استقرار مي
منظور از خشونت و تجاوز . دهدخانواده رخ مياي گسترده است و بيشتر در زمينه پديده

جنسي به كودك عبارت تجاوز . باشدجنسي در خانواده، تجاوز به كودك و زناي با محارم مي
دادن عمل جنسي توسط بزرگساالن با كودكان برخالف رضايت آنها يا زير سن  است از انجام

. شودمي اطالق) محارم(ديك اما زناي با محارم به روابط جنسي ميان خويشان نز. رضايت
كه عواقب  است... برادر و پدر، جاوز جنسي توسط محارم خوني مانندبدترين نوع تجاوز، ت

ترين شكل زناي با محارم، شكلي معمول. دارد) هردو(بسيار بد رواني بر متجاوز و قرباني 
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ن و دختران است كه در عين حال تجاوز جنسي نيز هست؛ يعني روابط زناكارانه ميان پدرا
- دانستند كه اين گونه اعمال جنسي گاهي اتفاق ميبديهي است جوامع از ديرباز مي. جوان

كردند كه تابوهاي شديدي كه عليه اين رفتار وجود دارد ولي اكثر محققان گمان مي. افتد
تجاوز جنسي نسبت به كودكان به گونه . اما واقعيت چنين نيست. شودآن مي گسترشمانع 

طبقه كارگر  يهادر ميان خانواده با اينكه اغلباين اعمال . اي متداول استكننده ناراحت
سفانه در أدر قوانين كيفري ايران، مت. داردشود، اما در تمام سطوح اجتماعي وجود يافت مي

در  .عمل نيامده استهحمايت كيفري بيشتري نسبت به اطفال ب ،مورد اين گونه جرايم
 1»بازي بچه« يكي از صور آزار جنسي به كودكان، كنيم كهع اشاره ميهمين جا به اين موضو

گردد و در حقوق مي اطالقاستفاده جنسي از اطفال  در اصطالح حقوقي، به سوء كه است
المللي كيفري، از آن به لذتي كه  يك شخص بزرگسال از داشتن رابطه جنسي با  بين

واكنش كيفري از ). 26 : 1379نوري، ( ه استبرد، تعبير شدكودكان اعم از پسر يا دختر مي
كنوانسيون حقوق كودك ي شوم دور از انتظار نيست زيرا  هسوي مقنن نسبت به اين پديد

در مقام حمايت از ، ملحق شده آنبه  1372كه جمهوري اسالمي ايران نيز در سال  )1989(
: 1386عباچي، ( مده استهاي جنسي بر آاستفاده ر برابر تمامي اشكال و اقسام سوءاطفال د

43(.  
  

   :جرائم عليه تحكيم خانواده. 3
هـاي خـانوادگي را هـدف قـرار     گيرد كه مباني و بنيانرا در بر مي رفتارهايياين نوع جرائم، 

  .هاي خانگي و قذف اشاره كردتوان به خشونتاز جمله آنها مي .دهدمي
  :خشونت خانگي  .1.3

در خصـوص اصـطالح    .گرو شناخت مفهوم خشونت است اطالع از مفهوم خشونت خانگي در
غالـب  . خشونت، تعريف مشخصي به عمل نيامده و در اين باره، پندارهاي مختلف وجود دارد

هـاي  در سـال  .داننـد مردم، خشونت را به نوعي ايراد آسيب بدني با بهـره گيـري از زور مـي   
هاي روانـي و درد  تره آسيبدامنه وسيعتري به خود گرفته و به گس گذشته، تعريف خشونت،

شايد بتوان خشونت را اقدامي در جهت اعمال فشار  .هاي عاطفي نيز كشانده شده استو رنج
آزار روحي يا جنسي، اجبار  بر ديگران به هر وسيله و به هر طريق، اعم از ايراد ضرب و جرح،

                                                 
1 .Pedophilia. واژه  دو بيترك واژه، نيا» pedo «و» بچه«ي معنا به »philia «داشـتن  دوست« يمعنا به «
 ،يگـ يب: از نقـل  .اسـت  گرفتـه  نشـأت  باسـتان  رومي حقوق اتيادب و نيالت زبان از كه است» دنيورز عشق« اي

  .213 ص ران،يا حقوق در اطفالي دگيد بزه جمال،
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هاي فردي يـا  استهو هر گونه تهديد و توسل به زور با هدف اثبات برتري و دست يابي به خو
هاي مشخص جسمي، رواني، عاطفي، گروهي به نحوي كه احتماالً يا قطعاً موجب ايراد آسيب
بيشـترين    ).205 :1384زاده، عظـيم (شخصيتي و غيره  به قرباني خواهد شد تعريـف كـرد   

انـد  پذير جامعهقربانيان خشونت و از جمله خشونت خانگي را زنان و كودكان كه قشر آسيب
  .دهند شكيل ميت

  
    :خشونت عليه زنان .1.1.3

توان شامل هرگونه رفتار خشن مبتني بـر جنسـيت زن دانسـت كـه      را مي خشونت عليه زن
 مراتب هيچ ترديدي نيست كه زن از نظر قدرت فيزيكي در .گيرد جسم يا روح او را هدف مي

. قـرار گيـرد  حمايـت خـاص    موردنمايد كه تر از مرد قرار دارد و اين واقعيت ايجاب ميينيپا
گر، قانون است و بهترين قانون آن است كه از يكسـو داراي ضـمانت   بهترين دستاويز حمايت

بـراي   .اجراي قوي و كارساز بوده و از سوي ديگر بـا هنجارهـاي اجتمـاعي هماهنـگ باشـد     
دگي يكي از اين عوامل، عامل خانوا. يابي علت خشونت بايد چند عامل را در نظر داشت ريشه

در جوامعي كه مفهوم پدر به معني يك نهـاد مقتـدر مسـتبد    . و نقش مهم پدرساالري است
كه  عامل مهم ديگر، عامل ساختاري است .شود گير است، خشونت عليه زنان ديده مي تصميم

بـه عنـوان    .كند پذيري افراد نقش اساسي ايفا مي كه در جامعهاست عواملي  آن، ةزير مجموع
نقش بسيار  نظام آموزشي، گروه دوستان و همساالن و به ويژه رسانه كه اخيراًخانواده،  ؛مثال

ها را براي خشونت عليه زنان يا كاهش آنها  توانند زمينه ساختارها مي. مهمي پيدا كرده است
 .ثر خواهد بـود ؤيابي فرهنگي است و در درازمدت م آماده كنند كه اين موضوع نيازمند ريشه

شـود؛ گـاهي خـود     ه اين مسـئله ريشـه در قـوانين دارد و ديـده مـي     عامل سوم اين است ك
يك عامل مهم ديگر هم . زنند گذاران با تصويب قوانيني به خشونت در جوامع دامن مي قانون

گيرند و در عـوض   روند طالق مي زناني را داريم كه با يك سيلي مي. ناآگاهي خود زنان است
تـرين نـوع    محسـوس  .كننـد  دنشـان افتخـار مـي   زنان ديگري را هم داريم كه به كتـك خور 

خشونتي كه براي زنان ممكن است وجود داشته باشد خشونت فيزيكـي اسـت كـه از سـوي     
بـا ايـن حـال، در    . پدر، برادر، شوهر يا ساير اعضاي مرد خانواده ممكـن اسـت اتفـاق بيفتـد    

مفهوم فرادسـتي و   افتد، بلكه خشونت فيزيكي نيست كه اتفاق مي ها صرفاً بسياري از خانواده
خشونت به وسـيله  . شود فرودستي است كه وجود دارد و به زن به عنوان جنس دوم نگاه مي

ايما و اشاره يا خشونت كالمي از انواع خشونت غيرفيزيكي است كه ممكن است در خـانواده  
هاي جنسي هم ممكن است در روابط زوجين وجود داشته  در كنار آنها، خشونت. اتفاق بيفتد

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي هم مواردي است كـه در سـاختار    خشونت. اشدب
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در حال حاضر نظام حقـوقي ايـران پاسـخ جـامعي بـه        .جامعه ممكن است به فرد وارد شود
بلكه شايد بتـوان از   دهدنميكه مصداقي از آن، خشونت عليه زن خانه است خشونت خانگي 

در مورد خشـونت  . گذار ايران را دريافت متشتت و پراكنده قانونموضع  ،ميان قوانين پراكنده
نظر گرفته  را براي زن دربيني عسر و حرج  و پيشعليه زنان، قانون مدني از يكسو حق نفقه 

هاي فيزيكي و رواني مرتبط با بهداشت، تغذيه، پوشـاك،  است و بر اين اساس امكان خشونت
شـود و رابطـه   ين حق به شرط تمكين زن برقرار ميرا محدود كرده است، اما هم... مسكن و
نفقه در چهارچوب قانون مدني و قانون مجازات اسالمي با درنظر گرفتن حق نفقه،  –تمكين 

بـه طـرز    ،انگاري ترك انفاق و ضـرورت تمكـين  بر عسر و حرج زن، جرم مبتنيامكان طالق 
بيني امكـان قتـل زوجـه    پيش هاي مدني،عالوه بر اين جنبه. خاصي پيچيده و دوجانبه است

 630توسط زوج با لحني تشويق آميز و با اعطاي حق انحصاري قضاوت آني به زوج در مـاده  
ان در زناز  ، به نوسان بيشتر نظام حقوقي ايران در حمايت 75مصوب  قانون مجازات اسالمي

گي موضـع  نظام حقوقي ايران در مورد خشونت خان ،در مجموع .برابر خشونت انجاميده است
ندارد؛ گاهي بـه سـوي حمايـت مـدني و حتـي كيفـري از بزهديـدگان         يكنواختييكسان و 

گـذارد و گـاهي از ايـن     اين حمايـت را در ابهـام مـي    ،خشونت متمايل است، گاهي با اجمال
  .داردحمايت دست بر مي

 .اي شـده اسـت   ه رشد خشونت عليه زنان توجه ويژهالمللي نيز به روند رو ب در سطح بين
هـاي عضـو متعهـد    دولت ،اين اعالميه) 1(ان به موجب ماده در اعالميه رفع خشونت عليه زن

كردن اشكال خشونت عليه زنـان اقـدام بـه     صورت فقدان قوانين در جهت محكوم اند در شده
هـاي تصـويب قـانون كـه در ايـن اعالميـه بـه        زمينـه . تصويب قوانيني در اين زمينه نمايند

وضع و تصويب قـوانين بـه   : پ... «؛ باشدد شده است به اين شرح ميكشورهاي عضو پيشنها
چنـين اتخـاذ    ، تصويب قوانين و هـم آميز عليه زنان ظور ممانعت و مجازات اعمال خشونتمن

امنيـت زنـان را    سـالمتي و  ديدگي زنان جلـوگيري كـرده و   از بزه ،ها و عملكردهايي سياست
ايتي تقنينـي دارد و از نـوع حمايـت كيفـري     كند كه اين تأكيـد بـر تـدابير حمـ     تضمين مي

اند كه امكان دسترسي زنـان قربـاني   هاي عضو متعهد شده اعالميه، دولت 5در ماده » ...است
هايي مانند حق مراجعه به دادگستري، جبران خسارت اعم از مالي يـا  خشونت را به مكانيسم

اسب براي زنان فـراهم نماينـد و   هاي امن و منهاي امن يا پناهگاهچنين خانه غير مالي و هم
اي، بهداشتي و پزشكي بـه زنـان   اعالميه بر ضرورت ارائه خدمات مشاوره ،در كنار اين تدابير

روانـي   ورزد و هدف از آن را افزايش سالمتي و بهداشت جسـمي و قرباني خشونت تأكيد مي
اعالميه تأكيد شده  از جمله تدابير حمايتي حقوقي كه در. داردزنان قرباني خشونت بيان مي

باشد كه با توجه به اينكه مجريان قانون از جمله پليس و قضات با مساله اعالميه مي 19ماده 
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بيشتر  ،هاي خانگي نمايند و موارد خشونتخشونت عليه زنان اغلب به طور جدي برخورد مي
فـزايش  ها را متعهد ساخته اسـت كـه اقـدام بـه ا     شود دولتبه عنوان امر خصوصي تلقي مي

و كليـه   هـا، وكـال  نمودن مامورين اجراي قانون از جملـه قضـات، دادسـتان    اسآگاهي و حس
د مانند مأمورين بهداشـت،  نباشكساني كه به واسطه شغل خود با مساله خشونت مرتبط  مي

  .)88: 1389حسامي، (نمايند 
  
    :خشونت عليه كودكان. 2.1.3

هرگونـه رفتـاري كـه بـه تماميـت      ... « ؛ريف كردتوان اينگونه تعخشونت عليه كودكان را مي
» .اي وارد آوردجسماني، رواني، رشـد فـردي و اجتمـاعي و يـا شـأن انسـاني كـودك لطمـه        

ــان، ( ــه     .)55، :1389ايرواني ــلي طبق ــاي اص ــي از معياره ــي يك ــرم شناس ــدي در در ج بن
ايـن معيـار،   مثبـت   ي نتيجـه . باشـد پذيري به اعتبار سن كم فرد ميآسيب شناسي، ديده بزه

ي  ري كودكان است كـه بـه پيـدايش شـاخه    ها در چگونگي برخورد با بزه كادگرگوني نگرش
رايجيـان اصـلي،   (جديدي به نام سياست جنايي افتراقي در مـورد كودكـان انجاميـده اسـت     

  .)4و 5: 1381
 اين گرايش نو به دنبال اجراي تدابير ويژه نسبت به كودكان و نوجوانان اسـت، تـدابيري  

پـذير در برابـر    رورشي، بـه حمايـت از ايـن قشـر آسـيب     پ -هاي آموزشيه با داشتن ويژگيك
آوري  المللي در اسـناد الـزام  همسو با اين تحوالت، مقررات بين. پردازدكژروي و بزهكاري مي

سازد كه همـه اقـداماتي را كـه    هاي عضو را متعهد مي، دولتمانند كنوانسيون حقوق كودك
دولـت جمهـوري   . ديده الزم است به كار بندند بزه ي بدني و رواني كودكبراي تسريع بهبود

هايي برداشته كه بيشتر گام از كودكاندر زمينه حمايت  ،به اين كنوانسيون با الحاقاسالمي 
مـدني  (هـاي كيفـري جلـوه دارد    در سطح سياست جنايي تقنينـي و در چـارچوب حمايـت   

مجـازات  كودكان توسـط والـدين چـه در قـانون      حد تنبيه و تأديب. )119: 1390قهفرّخي، 
و چه در قانون مدني معين و مشخص نيست، حال آنكه كه قانون مـدني در مبحـث    اسالمي

بـراي تربيـت كـودك بـاز     را تربيت و نگهداري اطفال در مواردي دست والدين و سرپرستان 
ز جملـه در مـاده   ا. شـود د ناشـي مـي  ركودكان از همين مـوا  هاي آزارگذاشته كه اكثر نمونه

-نگاهداري و تربيت اطفال را هم حق و هم تكليف ابوين مي ؛، آنگونه كه انون مدنيق 1168

از مصاديق قانوني  ...بايد مطيع ابوين خود بوده و  طفل ؛داردكه اظهار مي 1177و ماده  داند
قـانون   1179مـاده  يا  ،راي ايذاء كودكان و نوجوانان استتسلط بر كودك و مجوزي قانوني ب

كه تنبيه طفل را در صورتي كه خارج از حدود تأديب نباشد حق ابـوين اعـالم كـرده     مذكور
در ايـن مـاده اوالً؛    مقننمسئله اساسي اينكه . جاي بسي بحث و مجادله دارد كه خود،است 



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
    /

تان   
،  ھار و 

ه  اول
م، مار

پ سال  
١٣٩٣  

94  

كمتر به روحيات كودكان توجه داشته و جنبه حمايتي آن بيشتر در جهت تربيت اجتمـاعي  
كننـدگان  كـردن والـدين و تأديـب    مواد ديگر سعي بـر محـدود  ثانياً؛ اين ماده و كودك بوده، 

نه تنها حـدود مجـاز تنبيـه را     ،»حدود متعارف«و » خارج از حد«داشته اما با آوردن عبارت 
مشخص نكرده بلكه نوع و ميزان تأديب و تربيتي كه كودك به آن نياز دارد را نيـز مشـخص   

از حدود آن را تشخيص داد و اين موارد همواره ابزاري كارآمد در ننموده است تا بتوان خارج 
دست والدين و سرپرستان كودكان بوده تا كودكان خود را مورد آزارهاي جسـمي، جنسـي و   

اين در حالي است كه عين همين مواد در قوانين كيفري نيز تكـرار شـده   . قرار دهند  روحي
بند به موجب به عنوان نمونه؛ . ايت شده استكه جنبه حمايتي آن نسبت به اطفال كمتر رع

اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرسـتان صـغار و     ،قانون مجازات اسالمي 158ماده  ت
محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدمات مذكور در 

قانون حمايـت  اوليه ارائه طرح  با .قابل مجازات نيست حد متعارف، تأديب و محفافظت باشد
رفت كه خألهاي قانوني فـوق حـداقل    انتظار مي 1381نان مصوب آذر ماه از كودكان و نوجوا

قانون مذكور كه اقدامات تربيتي والدين  7شود، اما با تصويب ماده  مرتفعدر خصوص اطفال 
ز شمول قانون يـاد  ارا قانون مدني  1179قانون مجازات اسالمي و ماده مقرر در در چارچوب 

نمايد، تنها بارقه اميـد در مـورد امكـان تعقيـب والـدين، اوليـاي قـانوني و        شده مستثني مي
در  بنـابراين . رفتـه اسـت  سرپرستان صغار به جرم آزار و اذيت جسمي و روحي اطفال از بين 

 قـانوني مواجـه   همچنان با خأل ،حقوق كيفري ايران خصوص كودك آزاري در درون خانواده،
انگـاري تـرك انفـاق    بـا جـرم  در قـوانين كيفـري   گذار اين امر در حالي است كه قانون. است

ران، اقـدام  كودكان در راستاي ممانعت از بزه ديدگي جسـماني اطفـال در حقـوق جـزاي ايـ     
ديگر كودك آزاري عليرغم آنكه تحقيقـات و آمـار نشـان     مواردليكن  مثبتي انجام داده است

تـوجهي  ، مـورد بـي  ميدهـد  رخهاي خـانگي  خانواده و بر اثر خشونت در داخل اغلبداده كه 
در تحقيقاتي كه در زمينه خشونت عليه كودكان انجام گرفته بـه   .گذار واقع شده است قانون

دانند هايي كه خشونت را نتيجه تعامالت آَشفته و مشكل ساز ميخصوص در ايران، به نظريه
خانوادگي و به ويژه تعامالت آَشفته و خارج از قاعده  گاه، روابط درون .كمتر توجه شده است

در  .)26: 1381چلبـي،  (گردد ميان والدين، موجب بروز و افزايش خشونت عليه كودكان مي
ترين تحول در سطح سياست جنـايي تقنينـي، قـانون  حمايـت از كودكـان و نوجوانـان       تازه

به مثابه  –ودك، كودك آزاري را با الهام از مقررات كنوانسيون حقوق ك 25/9/1381مصوب 
جرم و سزاوار كيفرهايي چون حبس و جريمه نقدي  –ترجمان واقعي خشونت عليه كودكان 

  ).59: 1382زينالي، (شناخته است 
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  :قذف .2.3
دادن زنا يا لواط بـه   عبارت است از نسبت«، قانون مجازات اسالمي 245اد ماده قذف، به استن
شـود تـا اسـاس خـانواده در     جمله تهمت، افترا و قذف موجب مياموري از  .»...شخص ديگر 

سران خويش را نپردازنـد و بـا   برخي از مردان براي اين كه مهريه هم. معرض خطر قرار گيرد
دادن ايشان خود را آزاد كرده و با ديگري ازدواج كنند، از روش قـذف همسـر اسـتفاده     طالق
صيت انسان از وظايف قواي حاكمه است و در حكومت اسالمي، حفظ حيثيت و شخ .كنندمي

حفظ شخصيت زن به عنوان مادر و تربيت كنندة فرزندان جامعه بايـد سـخت    ،در اين ميان
توهين به زن از باب قذف در كانون خـانوادگي   قانون مذكور 261ماده  .مورد توجه قرار گيرد

خاصـي   يمباهلـة  ؛لعـان . موجب سقوط حد قذف دانسته اسـت  ،توسط زوج را به شرط لعان
لعـان در دو مـورد   . باشـد  مي) از زوج(يا نفي فرزند ) زنا(بين زوجين است كه اثرش دفع حد 

دوم اگـر زوج فرزنـدي را كـه در    . مشروع است، اول اگر شوهر همسرش را رمي به زنا نمايـد 
 چنين براي ثبوت هم. ، نفي نمايدهستفراش او متولد شده و امكان الحاق فرزند به زوج نيز 

، در عقد دائمي زوج باشد و لعان با صيغة خاص بـه زبـان عربـي نـزد     مقذوفلعان بايد زوجة 
اثر لعاني كه واجد شرايط باشد، اين است كه منجر به جدايي زوجـين  . حاكم شرع اجرا شود

  .)643-649/ 4ج  ،1363، خمينيموسوي (شود  و ايجاد حرمت ابدي بين آنها مي
  

   :جرائم عليه اعضاي خانواده .4
اين . دهدبرخي جرائم عليه خانواده، مستقيماً اعضاي اين نهاد مهم اجتماعي را هدف قرار مي

توان عبارت دانست از ترك انفاق، ازدواج قبل از بلـوغ، اجبـار بـه ازدواج، سـقط     جرائم را مي
  . جنين و قاچاق

  
  :ترك انفاق .1.4

كـردن هـر    قابـل تصـور نيسـت زيـرا بـراي منضـبط       متقابـل نهاد خانواده بدون وجود حقوق 
از  .گسيختگي آن جلـوگيري شـود   هم دي الزم است تا از تشتّت و ازاي، هنجارها و قواع رابطه

جمله روابط مهم ميان اعضاي خانواده، روابط مالي است كه در قالـب پرداخـت نفقـه بـه دو     
قـانون مـدني    1107بـه تصـريح مـاده    نفقـه   . يابدصورت نفقه زوجه و نفقه اقارب جلوه مي

مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسـب  «عبارت است از 
براسـاس   ».باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتياج او به واسطه مـرض يـا نقصـان اعضـا    

-ه آسـيب ديدگي است به طـوري كـ   جنسيت و سن از عوامل بزه ديده شناسانه، مطالعات بزه

دادن  به همين دليل، اگر چه نفقه. دهدها افزايش ميپذيري فرد را در مقابل جرائم و كژروي
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دم به زن و فرزند، از مفاهيم حقوق مدني است اما در اغلب كشورها صبغه كيفري يافته و عـ 
انگاري اين رفتار، حمايـت   هدف از جرم. است انگاري شده پرداخت آن با حصول شرايط، جرم

چه بيشتر از زنان و كودكان در خانواده به صورت كيفري است به نحوي كه تـارك انفـاق   هر 
در نظـام حقـوقي    1)22 :1383كـاتبي،  ( شوددر خانواده، با حصول همه شرايط، مجازات مي

قـانون   53 ي ماده انگاري شده و ركن قانوني آن در حال حاضر،كشور ما نيز ترك انفاق جرم
هر كس با داشتن اسـتطاعت  «: داردماده مرقوم مقرر مي. است 1391حمايت خانواده مصوب

مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقـه  
ركن مـادي جـرم    بدين ترتيب،» ...شودامتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي

 -تمكين زوجه ج -استطاعت مالي زوج، ب -الف: ترك انفاق براساس اين ماده عبارت است از
  .عدم پرداخت نفقه

، پرداخت نفقه را به شخص ديگري محول كنـد  )زوج( اگر شخص مكلف به پرداخت نفقه
رواني ترديـد   ركنشود، در تحقق و تصور كند كه اين مسأله موجب رفع مسئوليت از وي مي

ف تعهد مادر به انفاق اطفال خـود، بـه   هرچند صر« :در رأيي از ديوان عالي كشور آمده. است
نحو كلي موجب رفع تكليف از پدر و باعث منـع تعقيـب كيفـري او در صـورت عـدم انفـاق       

انفاق، موجب رفع تكليـف از   نخواهد بود و لكن اگر متهم به تصور اينكه تعهد مادر اطفال به
ي او اشـكالي نخواهـد   باشد، نفقه اطفال خود را نداده باشد، حكم به منع تعقيب كيفـر  او مي
  .)41 :1381، بروجردي  عبده(» داشت

پـذيري زنـان كـه    آسـيب  الزم به توضيح است كـه؛ درباره بزه ترك انفاق نسبت به زنان، 
. سـازد اي مـي هاي ويژهديده را شايسته حمايت ديدگي آنان است، زنان بزه در بزه عمدهعامل 

هايي دارد كـه  تكابي نسبت به زنان ويژگيهاي ارها با توجه به ماهيت خاص جرماين حمايت
المللي، كنوانسـيون  در سطح بين. كندعاطفي نمود پيدا مي -هاي روانيبيشتر در پرتو كمك

 ترين سند جهاني در زمينه حمايت از زنـان مهم) 1979( محو همه اشكال تبعيض عليه زنان
زنـان بـه هرگونـه تمـايز،      تبعيض عليه« ،بر پايه اين كنوانسيون) 37 :1380توجهي، (. است

شـود كـه پيامـد و هـدف آن،     استثنا يا محروميت يا محدوديت بر پايه جنسـيت گفتـه مـي   
هـاي بنيـادين در   مندي يا اعمـال حقـوق بشـر و آزادي   كردن يا لغو شناسايي، بهرهدارخدشه
، رهگـذر زنـان   هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني يا هر زمينه ديگـر از  زمينه

اميـر ارجمنـد،   (» گذشته از وضعيت زناشويي آنان و برپايه تساوي ميان زنان و مردان، باشـد 

                                                 
 حقـوق  مختصـر  ، اسداهللا، يامام و نيحس ديس ،ييصفا: به دينين براي مطالعه بيشتر در اين باره بنگرچهم .١

  .66 ص ،خانواده حقوق ناصر، ان،يكاتوز زين و 87 ص خانواده،
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ديده شناسي زنان اغلب در سطح سياست جنـايي   در ايران، موضوع بزه .)184-171  :1381
قـانون حمايـت    53ماده . تقنيني و در چارچوب حمايت كيفري مورد توجه قرار گرفته است

كردن زن از ديگر اشخاص  جدا گذار با هاست كه در آن، قانوناز اين حمايتاي نمونه، خانواده
البتـه بايـد اضـافه كـرد كـه حمايـت       .  ، حمايت ويژه صـورت داده اسـت  ويالنفقه، از  واجب
هاي حمايتي نظير گذار از زنان، بيشتر در قالب حمايت كيفري است و درباره ديگر گونه قانون

تـرك انفـاق   . خوردها و كمبودهاي فراوان به چشم مياستيهاي عاطفي و پزشكي، كحمايت
كـه تحكـيم خـانواده را تهديـد     تواند نمونه بارز خشونت خانگي عليه آنان نسبت به زنان، مي

اكنون كه اهميت مسئله بزه ديدگي زنان به ويژه  ؛توان گفتبا اين همه مي. نيز باشدكند  مي
انـده  هاي علمي و تجربي، بيش از گذشـته نماي هاي خانگي، از رهگذر روشدر حوزه خشونت

تـر   د نياز براي حمايت از آنان ضروريديده و گسترش تدابير مور شده، توجه ويژه به زنان بزه
   .)256-257 :1383همتي، (رسد از گذشته به نظر مي

در ايـن  . مورد بحث، از حيث حقوق فرزندان و كودكان نيز قابل بررسي اسـت  53 ي ماده
يد گفت تاريخچه جرم ترك انفاق طفل در حقـوق ايـران، بـه قـانون حمايـت خـانواده       باره با

هـر كـس بـا داشـتن     «: داشـت ايـن قـانون مقـرر مـي      22 ةمـاد . گـردد برمي 1353مصوب 
اي از سـه  النفقه امتناع نمايد، به حبس جنحـه از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب... استطاعت

قيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي اسـت و  تع. ماه تا يك سال محكوم خواهد شد
با توجه به »  .در صورت استرداد شكايت، تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد

اينكه اين مقرره حمايتي، كلي بوده و هرگونه ترك انفاق را درباره كليه اشخاص واجب النفقه 
دام تقنيني در ايران دانست كه به موجب توان اولين اققابل مجازات دانسته بنابراين آن را مي

بعد از انقالب اسالمي، با . آن، از طفل در برابر ترك انفاق، حمايت كيفري به عمل آمده است
اين قانون به حمايت از طفل در برابر ايـن   105 ةماد  ،1362تصويب قانون تعزيرات در سال 

از تأديه ... تن استطاعت ماليهر كس با داش«: داشتجرم اختصاص يافت كه چنين اشعار مي
ضـربه   74توانـد او را بـه شـالق تـا     نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي

تصـويب شـد و    1375قانون مجازات اسـالمي  در سـال    642ي  ماده سپس ».محكوم نمايد
سـابق  جـايگزين مـواد تصـويب شـده      قانون حمايت خانواده، 53ماده  1391در سال  نهايتاً
رسـيم كـه   به اين نتيجه مـي  ،مورد اشارهمقررات حمايتي ناظر بر از مقايسه تحوالت  .گرديد
در مقايسه با قوانين پس از آن تا قبل از تصويب قانون حمايت خانواده  قبل از انقالب قوانين

از طفل حمايت بيشتري به عمل آورده بود و مجازات حبس سه ماه تا يك سـال   91مصوب 
بعد از انقالب اسـالمي، ايـن مجـازات    . به مجرم تارك انفاق طفل در نظر گرفته بودرا نسبت 

تـا اينكـه در   .ابتدا به شالق و سپس به سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس تبديل شده اسـت 
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يعني  و به حبس درجه شش، مجازات حبس تشديد گرديد ،91قانون حمايت خانواده مصوب
توان چنين انگاري ترك انفاق مي بنابراين، با توجه به جرم.  يافتشش ماه تا دو سال افزايش 

پذيري كودكان، در صدد تعيـين ضـمانت اجـراي     گذار به دليل آسيب نتيجه گرفت كه قانون
به هر ترتيـب تـرك انفـاق طفـل، از      .كيفري براي اين امر و مجازات افراد متخلف بوده است

  . دهدهاي جدي قرار ميمعرض آسيبتوجهي به اوست كه او را در مصاديق بارز بي
  

  :ازدواج قبل از بلوغ .2.4
ازدواج، . هاي جديد قابل مالحظه  اسـت اهميت سن در تشكيل خانواده، باتوجه به مسئوليت

يـا پـدر بـودن     مثالً نقـش شـوهر  . آوردهاي جديدي براي طرفين عقد به وجود ميمسئوليت
ها نيـز انتظـاراتي از هـر    كه براساس اين نقشبراي مرد و نقش مادر يا همسر بودن براي زن 

زوجين بايد در سني قرار داشته باشند كه بتواننـد بـار ايـن    . روديك از طرفين عقد نكاح مي
در صورتي كه طرفين عقد نكاح در سني باشند كـه  . ها را به خوبي به دوش بكشندوليتئمس

، درك كنند و يا بدون آگـاهي از ايـن   رودها و انتظاراتي را كه از آنها مينتوانند اهميت نقش
با مشكالت جدي روبـرو   ايند، ممكن است در زندگي زناشوييها ازدواج نموليتئها ومسنقش

ون افز. گرديده و در نتيجه، كانون گرم خانواده را به مركز اغتشاش و گسيختگي مبدل كنند
مـدني  (داشـته باشـد    ممكن است آثار جسماني مضر بر فـرد  بر اين، ازدواج در سنين پايين

مـاده   2بند . از اين رو، ازدواج در سنين پايين نهي شده است .)190-191 :1390قهفرخي، 
نـامزدي و ازدواج كـودك هـيچ    « ؛كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بيان داشته 16

واج اثر قانوني ندارد و كليه اقدامات ضروري از جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سـن ازد 
كار پايه عمل و اعالميـه  «سند چهارمين كنفرانس جهاني زن با عنوان » .بايد به عمل آيد... 

مـادري در سـنين پـايين،    « :دارددرباره آثار مضر ازدواج در سـنين پـايين مقـرر مـي    » پكن
باشـد كـه   متضمن عوارض در دوران آبستني و زايمان و خطر مـرگ در هنگـام زايمـان مـي    

به عالوه، كودكان اين مادران نوجوان نيز . سيار بيشتر از حد متوسط استاحتمال وقوع آن ب
امروزه فرزندآوري، همچنان . شونددر معرض سطوح باالتري از بيماري و مرگ و مير واقع مي

هـاي  مانعي در برابر بهبود منزلت آموزشي، اقتصادي و اجتماعي زنان است كه در همه بخش
هاي آموزش تواند از فرصت، ازدواج و مادري زود هنگام ميدر مجموع. جهان روي داده است

و اشتغال زنان بكاهد و به احتمال قوي، تأثير نامطلوب بلند مدتي بر كيفيت زنـدگي آنـان و   
ها اتخـاذ  كنوانسيون مذكور در مورد اقداماتي كه بايد توسط دولت» .فرزندانشان بر جا گذارد

مورد حداقل سن قانوني ازدواج و افزايش آن در موارد  شود، به وضع و اعمال دقيق قوانين در
براي تعيـين حـداقل سـن ازدواج و بـه ويـژه       وضع قانون چنين بر هم. كندمقتضي اشاره مي
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مجمـع عمـومي    1965در سـال  . نمايـد هاي آموزشي براي دختران اشاره  مـي تأمين فرصت
واج، حـداقل سـن و ثبـت    رضـايت در ازد « اي تحـت عنـوان  نامـه سازمان ملل متحد، توصيه

سـال   15حداقل سن ازدواج نبايد كمتـر از   ؛را به تصويب رساند كه در آن قيد شده» ازدواج
  . تمام باشد

اند از عقايد مشهور در فقه تجاوز كننـد و در  خواستهنويسندگان قانون مدني چون نمي«
قابليـت صـحي بـراي    «اند، سن بلوغ را زيـر عنـوان   عين حال نيز مايل به پذيرفتن آن نبوده

وجـود   مقصود از قابليت صحي بـراي ازدواج،  .)66 :1384كاتوزيان، ( »اندبيان كرده» ازدواج
تحمـل   استعداد جسماني براي هر يك از زن و شوهر آينده جهت برقراري روابـط جنسـي و  

قـانون مـدني    1041 ي در اين بـاره، مـاده   .)278 : 1368امامي، ( عواقب مترتبه بر آن است
عقـد نكـاح دختـر    «: مقرر داشـته  1381/ 1/4اصالحي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 

سـال تمـام    15سال تمام شمسـي و پسـر ، قبـل از رسـيدن بـه       13قبل از رسيدن به سن 
در » ...شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصـلحت بـا تشـخيص دادگـاه صـالح     

سـال تمـام    15سال تمام قمري و در پسران،  9اين ماده نيز سن بلوغ در دختران،  ي تبصره
قـانون مجـازات اسـالمي     646همسو با همين رويكـرد، قـبال مـاده     .قمري تعيين شده است

را بدون  ازدواج قبل از بلوغ 91واده مصوب قانون حمايت خان 50و اكنون ماده 1375مصوب 
گردد كه مالحظه ميبدين سان . ممنوع داشته و براي آن مجازات مقرر كرده است اذن ولي،

هاي علمي، روان شناختي و جامعه شناختي، نـه تنهـا سـن ازدواج را    تحت تأثير يافته مقنن
سال تمام شمسي افزايش داده بلكه نكـاح قبـل از    13سال تمام قمري به  9براي دختران از 

سال تمام شمسي بـراي پسـران را عـالوه بـر اذن      15سال تمام شمسي براي دختران و  13
البتـه ناگفتـه   . تشخيص دادگاه صالح، مجـاز دانسـته اسـت   به به شرط رعايت مصلحت  ،ولي

هـاي  سال براي پذيرش ازدواج دختران هنوز هم با معيارها و واقعيت 13نماند كه معيار سن 
سـاله در جامعـه    13المللي فاصله دارد چرا كه دختران شناختي و بينروان شناختي، جامعه

رسد با توجه بـه  لذا به نظر مي ؛و عاطفي براي ازدواج را ندارندروحي م الزامروزي ما آمادگي 
  1.پسران، سن مناسبي براي ازدواج باشدسال براي دختران و  18لي، سن شرايط فع

  :ازدواج اجباري .3.4
                                                 

 : به ديدر اين باره بنگر شتريب العهمطي برا .١

 ،3 ش طلـوع، ي تخصصـ ي علمـ  فصـلنامه  بلـوغ،  از قبـل ي فقه آثار و بلوغ سن دري بازنگر جواد، محمد ارسطا،
1384. 

 ،47 ش وكـال،  كـانون  مجلـه  اسـالم،  و رانيـ ا حقوق در بلوغ از قبل نكاحي حقوقي فقه ليتحل محمد، ،يصالح
1381.  
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تواند منشأ آثـار نـاگوار    ه ميازدواج اجباري است ك ها، بار در خانواده هاي فاجعه يكي از پديده
توانـد بـه    اسـت و مـي   اقدامي برخالف مصالح اطفالبه ويژه ازدواج اجباري، . باشد شماري بي

بـه همـين دليـل،    . د سـازد صدمه جبران ناپـذير وار  رواني و عاطفي طفل،، سالمت جسماني
رسان برخاسته و آن را نامشـروع قلمـداد    مقابله با اين امر ناگوار و آسيبالمللي به  اسناد بين

المللـي   از جمله مقررات بـين  .)Bachard.2000.p44)(123، 1390رخي، مدني قهف(اند كرده
 :دارد عيضات عليه زنان است كه  مقرر ميدر منع اين اقدام، بند دوم كنوانسيون رفع كليه تب

باشد و كليه اقدامات ضـروري   نظر قانون داراي قدرت اجرايي نمينامزدي و ازدواج فرزند از «
ين حداقل سن مناسب براي ازدواج بـه عمـل آيـد و ازدواج در    از جمله وضع قانون براي تعي
در كنوانسيون مذكور، دو نكته اساسي مورد تصريح قرار گرفته » .دفاتر رسمي بايد ثبت گردد

منع تزويج فرزندان، زيرا ازدواج پيوندي است كه اراده طرفين در آن دخيل است، ) الف: است
در واقـع شـكلي از    نگـرفتن اراده و قصـد اوسـت و    نامزدي و ازدواج فرزند به معناي در نظـر 

حداقل سن مناسب براي ازدواج كه امـروزه اكثـر قريـب بـه اتفـاق      ) ب. ازدواج اجباري است
البته سـن   .كنندكشورهاي جهان، حداقل سن ازدواج را به طور طبيعي، سن بلوغ تعيين مي

  .متفاوت است ر،بلوغ در كشورهاي ديگر با سن بلوغ در كشور ايران در حال حاض
مجمـع عمـومي سـازمان ملـل      1959در اصل نهم اعالميه جهاني حقوق كودك مصوب 

. كودك بايد در برابر همه گونه غفلت، ظلم، شـقاوت و اسـتثمار حمايـت شـود    «: متحد آمده
اگرچه مسأله تزويج اطفال نابالغ در اين » ...كودك نبايد به هر شكلي وسيله مبادله قرار گيرد

ورد اشاره مستقيم قرار نگرفته ، ليكن روح كلي اين اعالميه، مبـارزه شـديد بـا هـر     اعالميه م
گونه اقدام برخالف منافع و مصالح كودكان است كه به نحوي سالمت جسمي و روحي آنـان  

اعالميـه جهـاني   . ازدواج اجباري كودكان، از جمله اين اقدامات است. اندازدرا به مخاطره مي
خـود چنـين    16لـل متحـد در مـاده    مجمـع عمـومي سـازمان م    1948حقوق بشر مصوب 

گونه محـدوديت از نظـر    ن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچهر ز -1« :بيني كرده است پيش
ازدواج  -2... نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهنـد 

از نظر اين ماده، ازدواجي مـورد پـذيرش   » .بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود
 .است كه اوالً سن بلوغ در آن رعايت شـده و ثانيـاً بـا ارداه آزاد طـرفين محقـق شـده باشـد       

-ميثـاق بـين   10در مـاده . بنابراين بر اساس اعالميه مذكور نيز ازدواج اجباري مطرود اسـت 

مان ملل متحد چنـين  مجمع ساز 1966المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 
» ...ازدواج بايد با رضايت آزادانـه طـرفين كـه قصـد آن را دارنـد واقـع شـود       ... «: آمده است

واداشتن اطفال به كارهايي كـه  ....  -3«: چنين در بخشي از بند سوم همين ماده آمده كه هم
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انـدازد يـا   آور است يا زندگي آنها را به مخـاطره مـي  براي جهات اخالقي يا سالمت آنها زيان
 »...گردد بايد به موجب قانون قابل مجازات باشدمانع رشد طبيعي آنان مي

مجمـع عمـومي    1966المللي حقـوق مـدني و سياسـي مصـوب     ميثاق بين 23در  ماده 
هيچ نكـاحي بـدون رضـايت آزادانـه و كامـل       -3... « :سازمان ملل متحد مقرر گرديده است

آيـد كـه   المللي مورد اشاره بر مياين از مجموع اسناد بينبنابر» ...شودطرفين آن منعقد نمي
طرفين عقد  نكاح، ممنوع و در صـورت وقـوع،   در فقدان اراده آزاد  ، به لحاظ ازدواج اجباري

با وجود همه اين تأكيدات، متأسفانه ازدواج اجباري و به تعبير بهتر، اجبـار  . فاقد اعتبار است
انگاري نشده است و در حال حاضـر،   به طور خاص، جرم ق داخلي كشور مابه ازدواج در حقو

براي برخورد كيفري با اجبار بـه ازدواج كودكـان، از آن رو كـه ايـن اقـدام، دقيقـاً بـرخالف        
قـانون   4و 2بـه سـختي بتـوان مـادتين      سالمت و بهداشت جسمي و روحي كـودك اسـت،  

 :اين قانون 2طبق ماده . درا مبناي عمل قرار دا 1381حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 
هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يـا روانـي و   «

 4مـاده  » .اخالقي وارد شود و سالمت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنـوع اسـت  
وحي كودكـان  هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و ر«: اين قانون نيز مقرر داشته

و ناديده گرفتن عمدي سالمت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان، ممنوع 
 ريـال ) 000/000/10(و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حـبس و يـا تـا ده ميليـون    

مصداق اذيت  تواند ، ميبر اين اساس، اجبار كودكان به ازدواج» .گرددجزاي نقدي محكوم مي
شكنجه جسمي و روحي و ناديده گرفتن عمدي سالمت و بهداشت رواني و جسـمي   و آزار و

  .باشدآنان 
  

   :سقط جنين .4.4
هايي است كه جوامع بشري، پيوسته با آن درگير بوده و در اديان سقط جنين از جمله پديده

يكسان نيست به طـوري   برخورد كشورها با اين پديده، .مختلف نيز هميشه مطرح بوده است
انگـاري كـرده و گـاه بـا آن برخـورد       ر برخي از كشورها، گـاه آن را جـرم  ه در طول تاريخ دك

منـع شـده و    ،اصوالً سقط جنين به دليل انتظـارات مـذهبي و اجتمـاعي   . اندكيفري نداشته
گذشته از آن، راهكارهايي نيز براي پيشگيري و مقابله با وقوع آن توسـط انديشـمندان ارائـه    

كما اين كه قوانين متعددي نيز جهت جلوگيري از ارتكاب  .)25: 1378مظفري، ( شده است
الزم به يادآوري است كه اين پديـده، تنهـا در قلمـرو    . آمده استآن وضع شده و به اجرا در 

به عنـوان عـاملي كـه حيـات      –گردد بلكه در پزشكي حقوق جزا و جرم شناسي مطرح نمي
داراي  ،به عنوان فعل منفوري كـه ارتكـاب آن   –ين ددر ، -اندازد مادر و جنين را به خطر مي
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چنـين در حـوزه حقـوق،     و هـم  -به عنـوان يـك ضـد ارزش    –اخالقدر  -عقوبت الهي است
، به عنوان يـك پديـده نابهنجـار    ...شناسي و حتي در سياست و اقتصاد وشناسي، جامعه روان

  .گيردمورد  بررسي قرار مي
  

  :وادهكانون خان برثير سقط جنين أت. 5.4
انـد چـه بـا رضـايت     هايي كه حكم به ممنوع بودن سقط جنين صـادر كـرده  معموالً در نظام

والدين و چه با رضايت يك جانبه مادر، به جهات زيـر توجـه شـده اسـت؛ ممنوعيـت سـقط       
جنين از يك سو الزمه بقاي خانواده و اصل حمايت از ركن اساسي جامعـه تلقـي و از سـوي    

 .هاي حاكم بر جامعـه اسـت   قانوني ارزش هاي شرعي، اخالقي وجنبه توجه و تأكيد بر ،ديگر
در . تممنوعيت سـقط جنـين دانسـ    ي صيانت نسل بشر را فلسفه توان حفظ وچنين مي هم
در  كـه  ، ذكر اين نكته ضروري اسـت در مورد سقط جنين توسط مادر بدون اذن شوهر ااينج

ا رضايت مادر براي صدور مجوز ون تنهدر قان ،صورت تأييد سقط جنين توسط پزشكي قانوني
بـدون  . اين شرط درجهت حفظ حقوق مادر اسـت  .درماني مورد توجه قرار گرفته است سقط

و كنـد   پروراند و از شـيره جـان خـود نثـار وي مـي      ترديد مادر، جنين را در بطن خويش مي
شـود، از   درماني به واسطه ناهنجاري جنيني مطرح مـي  خصوصاً در مواردي كه ضرورت سقط

خود مادر اولين كسي است كه توانايي تشخيص حرج خويش را دارد و قانون  منظر شخصي،
چه بسا مادراني كه با اميـد  . نيز ناهنجاري موجد حق سقط را مقيد به حرج مادر كرده است

آيد، يا با عشق به فرزند معلول خـود، بـه ادامـه     مرده به دنيا مي به شفاي جنيني كه احتماالً
ـ     باردا در مـواردي كـه ضـرورت انجـام     . دري يا نگهـداري و پـرورش فرزندشـان رضـايت دارن
 ،تـوان بـه طـور قطـع     درماني به واسطه حفظ حيات مادر است نيز از آنجا كه غالباً نمي سقط

اين حق براي زن وجود خواهد داشت كـه   وضع حمل را موجب مرگ مادر دانست بارداري و
در واقـع تفـويض   . گيـري كنـد   درمـاني، تصـميم   انجام سقطيا عدم  با آگاهي از عواقب انجام

ي بـه  گيري در اين خصوص به مادر از مظاهر حفـظ حقـوق مـادران و عـدم اجبـار و     تصميم
درماني، رضايت مادر عبارت است از اجازه كتبـي و آگاهانـه    طبق قانون سقط. آيد حساب مي

سـازي كامـل    پس از آگـاه  ي كه توسط گروه پزشكيمادر براي انجام عمل سقط جنين درمان
در صـورتي   چنـين  مه .شود وي از وضعيت موجود و عواقب قبول يا رد عمل مذكور اخذ مي

سقط جنين  مذكور،كه والدين مبادرت به سقط جنين به طور غيرقانوني كنند مطابق قانون 
از مصاديق سقط جنايي بوده و مرتكبان آن بر اسـاس قـانون مجـازات اسـالمي بـه مجـازات       

سقط جنين غير قانوني توسط والدين به دو حالت كلي قابـل توضـيح اسـت؛    . هند رسيدخوا
اول اينكه انجام سقط جنين به درخواست ايشان و توسط پزشك يا مركـز درمـاني غيرمجـاز    
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) شـامل تعزيـر و ديـه   (صورت گيرد كه با توجه به قانون مجازات اسـالمي، مجـازات قـانوني    
 ،فرض دوم اين است كه والدين. درماني مزبور خواهد بودحسب مورد متوجه پزشك يا مركز 

مسـبب جنايـت بـر جنـين      خود سبب اصلي سقط جنين باشند؛ كه در اين مورد نيز يا پدر
 نيامده يدر خصوص مجازات سقط جنين توسط پدر، در قانون به صراحت ذكر .است يا مادر

  هـركس بـه واسـطه   «: دارد بيان مـي ) 1375مصوب (قانون مجازات اسالمي  623ماده . است
ماه تايك سـال حـبس محكـوم     6موجب سقط جنين زن شود به  دادن ادويه يا وسايل ديگر

داللت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري كندكه  اي را زن حامله عامداً و عالماً اگر شود و مي
يـن  ا مگراينكه ثابـت شـود   ،شد ماه محكوم خواهد 6جنين وي سقط شود به حبس ازسه تا 

حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط  مورد هر در است و اقدام براي حفظ حيات مادر
اما در رابطه با مادر با توجه به قـوانين، مجـازات تعزيـري وجـود نـدارد و       .».شد داده خواهد

در صورت وجود شـرايط، صـرفاً    شود جنين خود  مادري كه به طور غير قانوني موجب سقط
. ت ديه خواهد شد و بديهي است كه خود سهمي از اين ديه نخواهد داشـت محكوم به پرداخ

هرگاه زني جنـين خـود را، در   «: دارد مقرر ميقانون مجازات اسالمي  726در اين مورد ماده 
عمد يا خطا از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسـط   اي كه باشد، به عمد، شبه هر مرحله

  ».دشو رتكب يا عاقله او پرداخت ميم
  

  :ساير موارد .6.4

انـد يـا    گذار براي نگاهداري طفل، در مواردي كه والدين با حكم دادگـاه متاركـه كـرده    قانون
. كنند تعيين تكليف كـرده اسـت   زماني كه پدر و مادر به هر علتي جدا از يكديگر زندگي مي

ر تصميم آنان چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتي د
در مـواردي كـه   . توانند به ترتيب اطمينان بخشي از طفـل نگهـداري كننـد    ها مي ندارد و آن

كند پس از قطعي شـدن   دادگاه با رعايت مصلحت طفل، حضانت را به پدر يا مادر محول مي
هـيچ  . ، طرفين بايد حكم دادگاه را محترم شـمارند و مفـاد آن را اجـرا كننـد    تصميم دادگاه

همـان طـور كـه والـدين      .و مادر جـدا كـرد مگـر بـه حكـم قـانون      توان از پدر  را نميطفلي 
توان فرزندي را  توانند فرزند خود را رها كرده و از نگهداري او خودداري كنند، هرگز نمي نمي

دادگاه در ايـن بـاره رأي   يا بيني شده باشد و قانون پيش از والدين جدا كرد؛ مگر اين كه در
يكي از حقوق مسلم اطفال، زندگي و رشـد و پـرورش آنهـا در محـيط     ر آنكه ديگ .صادر كند

مملو از مهر و محبت كانون گرم خانواده است، محيطي كـه زنـدگي در آن، رشـد و پـرورش     
عليرغم اينكه حقّ زيسـتن بـا والـدين و در    . سازدمعنوي و اخالقي اطفال را ميسر مي ،مادي

گـذار نيـز واقـع     و مورد حمايت قـانون  تلقيسي اطفال كنار آنها بودن از حقوق طبيعي و اسا
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گيرد كـه  مورد تهديد قرار مي ياگرديده ولي با اين وجود اين حق، به عناوين مختلفي نقض 
  .تواند مطرح شودمي "كردن اطفالرها"بارز آن تحت عنوان  هنمون

انون قـ  633 ةبـق مـاد  ط. كنـد  ديدگي حمايـت مـي   مقنن از اطفال در قبال اين نوع بزه
هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصـي را  " :1375مصوب  مجازات اسالمي

باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد بـه حـبس از   كه قادر به محافظت خود نمي
شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد 

كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهـد شـد و   و اگر در آبادي 
چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كننده عالوه بر مجـازات  

بـا اسـتنباط از عمـوم و     ".فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شـد 
توان اذعان داشت كـه مرتكبـان ايـن بـزه را دو     ر ميدر مادة فوق الذك "هركس"اطالق واژة 

 :دهندگروه ذيل تشكيل مي

جـد  : گروه والدين و اشخاصي كه نسبت به نگهداري اطفال مسئوليتي دارند؛ مثـل -الف 
 ...پدري، قيم، وصي، ناظر و

گروه اشخاص بيگانه و كساني كه نسبت به نگهداري اطفال هـيچ گونـه مسـئوليت     -ب 
 .اردادي ندارندقر قانوني و

بـه عنـوان    .ن است به داليل مختلفي صـورت گيـرد  ارتكاب اين بزه از ناحيه والدين ممك
والدين محروم و مستضعف به اميد اينكه اطفال آنها از كمك و مراقبتي بهتر از كمـك   ؛مثال

، ناخواسته بودن ولد، تكثر ولـد  .كنندخويش را رها مي و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال
كردن اطفـال توسـط   ال نيز از ديگر عوامل مهـم در رهـا  ولدالزنا بودن و ولدالشبهه بودن اطف

هاي ناموسـي و حفـظ حيثيـت و    شوند كه اغلب بنا به انگيزهمرتكبان گروه اول محسوب مي
  .پذيردآبروي خانوادگي صورت مي

  
  :گيرينتيجه. 5

 مقـنن انگاري رفتارهايي كه توسـط   جرمانگاري و يا عدم  فراوان در مورد جرم با وجود نظرات
يفـري در جهـت   ثيرات مطلـوب مداخلـه ك  أهمواره تـ  خانواده صورت گرفته استي  در حوزه

اين راهكار مناسب نه تنها در حقوق داخلي  .ايمخانواده را شاهد بوده حمايت و تحكيم بنيان
هـاي حمـايتي در ايـن    بـراي افـزايش زمينـه    .المللي نيز متبلور شده استبلكه در اسناد بين

هـا  خالء قانوني در برخي از زمينه .همواره بايد به نيازها و مقتضيات جامعه توجه نمود حوزه،
كه مداخله كيفري در آنهـا نقـش بسـزايي در حفاظـت از قداسـت ايـن نهـاد و اعضـاي آن         
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بـا وجـود همـه     .بخصوص زنان و كودكان را دارد از مشـكالت اساسـي در ايـن حـوزه اسـت     
هاي اساسي به ويژه نسبت بـه زنـان و   جاي برخي از حمايت ها در قوانين داخلي،نگاريا جرم

المللي چرا كه تمام اسناد بين ؛هاي حيثيتي و شخصيتي خالي استكودكان از جمله حمايت
هـا اشـاره داشـته و اعمـال آنـان را      مربوط به حمايت از زنان و كودكان به اين نـوع حمايـت  

ها اين پژوهش، تالش مقـنن حمايـت    بر اساس يافته. اندي عضو دانستههاتكليفي براي دولت
بيش از پيش از كيان خانواده بوده است، به ويژه با تصويب قانون حمايـت خـانواده در سـال    

انتظـار  لـيكن  . خـورد  انون، اين تالش كامالً به چشم مـي اين ق 49و  21وجهاً به مواد و ت 91
ز كيان خـانواده و اعضـاي آن   حمايت مفيد ا ،وني در آيندهرود در اصالحات و تحوالت قان مي

هاي موثرتري برداشـته   هاي موجود گام شدن خالء تري بيابد و جهت برطرف ي گسترده دامنه
  .شود

  
  :و مĤخذ منابع. 6
 :مورد استنادمنابع . 6-1

  قرآن كريم
  :فارسي .الف

  :كتاب
جلـد   ،)اسناد جهـاني ( لي حقوق بشرالمل مجموعه اسناد بين ،)1381(امير ارجمند، اردشير  .1

  .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي  :، تهرانچاپ اول ،اول
انتشـارات  : چـاپ اول، تهـران   كودك آزاري از علت شناسي تا پاسـخ دهـي،  ، )1389(ايروانيان، اميـر   .2

 .خرسندي
ان سازمان دفاع از قربانيـ  :چاپ اول، تهران درآمدي بر حقوق كودكان، ،)1389( حسامي، سميه .3

  .خشونت

 :، تهـران چـاپ هفـدهم   ،مختصر حقوق خانواده ،)1386( امامي، اسـداهللا و  سيد حسين صفايي، .4
 .نشر ميزان

 .نشر مجد :تهرانچاپ اول،  حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، ،)1386( عباچي، مريم .5
 :تهـران  ،اول اپچـ  ،ديوانعالي كشور) جزايي( اصول قضايي، )1381( بروجردي ، محمد عبده .6

 .مهرگان نشر

 .نشر شركت سهامي انتشار :، چاپ هشتم، تهران2ج حقوق خانواده، ، )1384(كاتوزيان، ناصر  .7
  : هاباكت
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 ،شناسي حقوق كودكان در ايرانآسيب ،)1390( زينالي، امير حمـزه  و سعيد  مدني قهفرّخي، .8
 .نشر ميزان :تهران ،چاپ اول

  .دفتر انتشارات اسالمي :، قم4ج  رير الوسيله،تح، )1363( موسوي خميني، روح اهللا .9

 .نشر داد :تهرانچاپ اول،  ،جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي، )1377( وليدي، محمد صالح. 10
  

  :هو مقال نامه پايان
مجله  ،»المللي هاي بينديدگان در اسناد و كنوانسيون جايگاه حمايت از بزه«، )1380(توجهي، عبدالعلي  .1

  .13-54، صص 9 ةمارش ع آموزش عالي قم، فصلنامه تخصصي علوم انساني،مجتم
فصـلنامه  ، »ديده در حقوق كيفري ايـران  بزه -موقعيت اطفال بزهكار« ،)1381( رايجيان اصلي، مهرداد .2

 .3-30، صص 25 ةماردانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، ش هاي حقوقي، ديدگاه
نامه كارشناسي ارشد حقوق  پايان، »ري از نهاد خانواده در ايرانحمايت كيف« ،)1388( رهبر، محمدرضا .3

 .دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي جزا و جرم شناسي،

، »هـاي فـراروي آن  هاي قانوني در حمايت از كودكان و نوجوانان و چـالش نوآوري« ،)1382( زينالي، حمزه .4
 .59-92، صص توانبخشي ، دانشگاه علوم بهزيستي و7 مارةشفصلنامه رفاه اجتماعي، 

، دانشكده جزوه درسي، دوره كارشناسي ،»حقوق خانواده) 5(حقوق مدني«، )1385( صفار، محمد جواد .5
 .حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

مجله ، »ديده خشونت هاي سياست جنايي در حمايت از زنان بزهپويايي جلوه«، )1384( زاده، شادي عظيم .6
 . 205-252 ، صص 53شماره  حقوق دادگستري،

نامه  پايان ،»حمايت كيفري از زنان در حقوق ايران و اسناد سازمان ملل متحد«، )1381(پور، مرضيه قاسم .7
 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ،كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

از قانون مجازات اسالمي تحت عنوان حمايت كيفـري   642بررسي ماده ، )1383(كاتبي، مصـطفي   .8
 .22-26 ، صص7و  6شماره  مجله گواه،، )ترك انفاق(حقوق زن 

، 15 مارة، شـ ماهنامـه دادرسـي  ، »بررسي جرم سقط جنين در حقوق ايران«، )1378(مظفري، احمد  .9
 . 24-27 ، صص16 مارةش ،25-31 صص

، 3 ءرماشـ  ماهنامه دادگستر،، »الملل پدوفيلي در حقوق جزاي اسالم و حقوق بين«، )1379( نوري، رضا .10
 . 26-27 صص

، »هـاي تهرانـي  مطالعه مـوردي خـانواده  : عوامل موثر بر خشونت مردان عليه زنان«، )1383(همتي، رضا  .11
 . 227-256 ، صص 12 مارةشي، ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشفصلنامه رفاه اجتماعي

  
  :المللي اسناد بين

  1945 منشور سازمان ملل متحد .1
  1948 اعالميه جهاني حقوق بشر .2
 1959 اعالميه جهاني حقوق كودك .3
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  1989 نوانسيون حقوق كودكك .4
 1993 اعالميه رفع خشونت عليه زنان .5

  1993كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان  .6
  1966 فرهنگي اجتماعي، المللي حقوق اقتصادي، ميثاق بين .7
 1966المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين .8

 2000 فراملي پالرموكنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته  .9
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