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خ
س
ن سرد ربی

قتــل دختــر نوجــوان تالشــی ،موجــی از نگرانــی،
احساســات منفــی و پرســشهای گوناگــون را در
اذهــان جامعــه برانگیخــت و موجــب شــد بســیاری
از پژوهشــگران بــه لحــاظ حقوقــی ،فقهــی،
جامعهشــناختی ،روانشناســی ایــن موضــوع را از
زوایــای مختلــف واکاوی کننــد .گرچــه ایــن موضــوع،
موضــوع تــازهای نبــود امــا تفــاوت ایــن حادثــه بــا
حادثههــای دیگــر ،همهگیــر بــودن اعتراضــات بــه
ایــن رویــداد و انتقــاد بــه بخشهایــی از قانــون اســت
کــه گویــی پــدر را مالــک فرزنــد خــود میدانــد .اصــل
ایــن اســت کــه اگــر فــردی مرتکــب قتــل عمــدی شــود
بــا رعایــت شــرایط قانونــی و شــرعی بایــد قصاص شــود
امــا بــر ایــن اصــل اســتثنائاتی وجــود دارد؛ یکــی از آن
اســتثنائات ایــن اســت کــه اگــر پــدر قاتــل باشــد و
مقتــول فرزنــد وی باشــد ،پــدر به لحــاظ قتــل فرزندش
قصــاص نمیشــود بلکــه بــه حبــس و پرداخــت دیــه
محکــوم خواهــد شــد .ایــن شــماره خبرنامــه عدالــت
کیفــری را بــه «قتــل فرزنــد توســط پــدر» اختصــاص
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دادهایــم کــه آقــای دکتــر نوبهــار ،دانشــیار دانشــکده
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی ،در بخــش مصاحبــه
بــه تحلیــل ایــن موضــوع بــه لحــاظ فقهــی و قانونــی
میپردازنــد .شــایان ذکــر اســت کــه گفتــه شــود
پدیــده فرزندکشــی در ســایر کشــورها نیــز رواج دارد،
از اینــرو در ایــن شــماره خبرنامــه بــه «رویکــرد قانونــی
و روانشناســی امریــکا بــه فرزندکشــی» پرداختــه
میشــود کــه در آن مترجمــان بــه بیــان ایــن مســاله
میپردازنــد علــل فرزندکشــی در ایــاالت متحــده
امریــکا چیســت و بــه لحــاظ روانشناســی ایــن نــوع
قتــل چگونــه توجیــه میشــود و چــه تدابیــر قانونــی
بــرای مواجــه بــا ایــن پدیــده پیشبینــی شــده اســت؛
در ترجمــه دیگــری علــل ایــن نــوع قتــل در اســترالیا
بررســی شــده اســت کــه مترجــم ذیــل عناویــن مرتبــط
بــه تحلیــل موضــوع پرداختــه اســت؛ در ادامــه طبــق
رویــه پیشــین ،بــه تازههــای قوانیــن ،آرای وحــدت
رویــه ،طــرح ،تازههــای نشــر فارســی و التیــن
اختصــاص یافتــه اســت.
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راه دفاع از حیات آدمی
منحصر در قصاص نیست

تنظیمکننده :پریسا پورهاشمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

• در خصــوص قتــل فرزنــد توســط پــدر ،برخــی بــا اشــاره بــه
حکمــی کــه پیشتــر در زمــان ریاســت آیــتاهلل شــاهرودی
بــر قــوه قضائیــه صــادر شــده اســت ،در صــورت احــراز عنصــر
اخافــه و ارعــاب در چنیــن وقایعــی ،صــدور حکــم اعــدام را
بــرای چنیــن متهمانــی ممکــن میداننــد .ظاهــرا ً مقصــود
ایشــان ،انتقــال ایــن فعــل از عنــوان قتــل بــه ذیــل عنــوان
محاربــه اســت .آیــا شــما چنیــن رویکــردی را منطبــق بــا
قانــون و فقــه یــا صرف ـاً پاســخی مقطعــی در راســتای التیــام
التهابــات افــکار عمومــی ارزیابــی میکنیــد؟
البتــه میتــوان بــرای نظــر مرحــوم آیــتاهلل شــاهرودی بنیادهایــی
فقهــی برشــمرد؛ امــا شــخصاً ایــن رویکــرد را قــوی نمیدانــم و
نمیپذیــرم .اصــوالً توســعه دایــره و گســتره جرایمــی کــه بــه عنــوان
«حــد» شــناخته میشــوند رویکــرد مناســبی نیســت .در جمهــوری
اســامی گاه در برخــی زمینههــا کــم گذاشــته میشــود ،بعــد راه
جبــران آن در توســعه دامنــه محاربــه و یــا افســادفیاالرض جسـتوجو
میشــود .سالهاســت کــه نوشــتهام حتــی حــد دانســتن محاربــه
هــم نظری ـهای قــوی نیســت .آیــات  33و  34ســوره مائــده طیفــی از
مجازاتهــای ممکــن را در محیــط نــزول قــرآن مجیــد بــرای محاربــه
پیشبینــی میکنــد و ایــن بــا تعزیــری بــودن محاربــه ســازگارتر
اســت تــا حــد بــودن آن .حتــی شــیخ طوســی هــم جــرم محاربــه را
ترکیبــی از حــد و تعزیــر میدانــد .پــس درســت نیســت کــه بــرای
تجویــز اعــدام در ایــن فــرض بــه محاربــه و افســادفیاالرض ارجــاع
داده شــود.
بــه نظــر مــن از مجمــوع ادلـهای کــه در مــورد قتــل فرزنــد توســط پــدر
وجــود دارد اســتنباط میشــود کــه حکــم موجــود در روایــت یعنــی

دکتر رحیم نوبهار
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
عــدم قصــاص ناظــر بــه مــواردی اســت کــه معمــوالً قتــل در جریــان
تنبیــه و بــدون قصــد قتــل اتفــاق میافتــد .آن ادلــه چنــان اطالقــی
نــدارد کــه فــرض قتــل بــا ســبق تصمیــم را هــم شــامل شــود .پــس
قتــل فرزنــد توســط پــدر بــا ســبق تصمیــم بهویــژه اگــر بــر مبنــای
قصدهــای شــریرانه باشــد ،حکــم دیگــر مــوارد قتــل را دارد .اگــر بــه
موضــوع از ایــن چش ـمانداز نــگاه شــود نیــازی نیســت کــه بخواهیــم
چنیــن قتلــی را مصــداق محاربــه بدانیــم؛ محاربــه جنــگ بــا خــدا و
رســول اوســت .کســی کــه بــه اشــتباه و از ســر جهالــت یــا تعصــب یــا

خبرنامه
عدالت
کیفری
حتــی خشــم فرزنــد خــود را میکشــد ،ضرورتـاً محــارب بــا خداونــد و
رســول او و مفســدفیاالرض نیســت .نمیشــود و نبایــد همــۀ عناویــن
را بــه هــم آمیخــت.
از نظــر قانونــی هــم پیداســت کــه نمیتــوان بــه ناگهــان و بــا وقــوع
رخــدادی ،تفســیری نامتعــارف از قانــون بــه دســت داد و پیــش روی
قضــات نهــاد .ایــن تفســیر نــه بــا قانــون پیشــین و نــه بــا قانــون کنونــی
راســت نمیآیــد .معمــوالً قضــات مســتقل ،بــه حــق ،بــه چنیــن
تفســیرهایی اهمیــت نمیدهنــد.

• نظــر فقهــای مالکیمذهــب در خصــوص عــدم تفــاوت میــان
قتــل فرزنــد و ســایرین را از نظــر شــرعی و عقلــی چگونــه
ارزیابــی میکنیــد؟ از نظــر شــما دلیــل برداشــت متفــاوت
مذهــب مالکــی و دیگــر مذاهــب از روایــات مرتبــط چیســت؟
مســلم اســت کــه خــود امــام مالــک قتــل فرزنــد توســط پــدر را بــا
شــرایطی موجــب قصــاص نمیدانــد؛ امــا اینکــه آیــا همــه فقیهــان
مالکــی در اینبــاره از مالــک پیــروی میکننــد یــا نــه ،نیازمنــد
بررســیهای بیشــتری اســت .البتــه برخــی از بــزرگان مالکــی ماننــد
ابــن عربــی صاحــب کتــاب «احــکام القــرآن» و قرطبــی بــا مالــک
همداســتان هســتند .از نظــرگاه مجمــوع اهلســنت و حتــی مجمــوع
مالکیــان اعتبــار حدیــث «الیقــاد الوالــد بولــده» مســلم نیســت و برخــی
در صحــت آن تردیــد میکننــد .بــا ایــن حــال ،مخالفــت مالــک بــا
ظاهــر متــن حدیــث نقلشــده از پیامبــر(ص) از آن رو بااهمیــت اســت
کــه مالــک فقیــه مدنیــه اســت .او در شــهری رشــد و نمــو کــرده
اســت کــه مســلمانان آن شــهر ،ســنت پیامبــر را بهتــر از دیگــران
میفهمیدنــد؛ همچنــان کــه مــا شــیعیان معتقدیــم امامــان مــا از
آن رو کــه هــم مدنــی بودنــد و هــم اهــل خانــه پیامبــر(ص) و محــرم
اســرار و میــراثدار او بودنــد ،بهتــر میتوانســتند بــه آموزههــای نبــوی
دسترســی داشــته باشــند .از ســویی دیگــر روش فقهــی مالــک برخــاف
مذهــب حنفــی احتــرام بــه حدیــث اســت؛ وقتــی مالــک بــا آنکــه ایــن
حدیــث را دیــده اســت بــه مضمــون آن مطلقـاً فتــوا نمیدهــد ،روشــن
میشــود کــه او در برداشــت از حدیــث پیامبــر(ص) بــه گونـهای دیگــر
میاندیشــید .او حدیــث پیامبــر را اینگونــه فهمیــده اســت کــه
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بیــان پیامبــر اکــرم(ص) ناظــر بــه قتلهــای اتفاقــی اســت ،نــه قتــل
بــا ســبق تصمیــم و یــا قتلهــای شــریرانه و برخاســته از نیتهــا و
انگیزههــای بــد ماننــد تصاحــب مــال فرزنــد در قالــب ارث ،یــا قتــل
همــراه بــا آزار و شــکنجه .در «المدونــه الکبــری» تصریــح شــده اســت
کــه اگــر پــدر مثـ ً
ا فرزنــد را بخوابانــد و بــه ســر او بکوبــد تــا بمیــرد یــا
او را بــا شــکنجه بکشــد ،قصــاص میشــود؛ ایــن یعنــی مالــک ،حدیــث
پیامبــر(ص) را ناظــر بــه قتــل عمــدی و بــا ســبق تصمیــم ندانســته
اســت .ایــن تفصیــل ،بــه نظــر تفصیــل مناســبی اســت .در منابــع روایــی
مــا هــم ایــن تفصیــل صریحـاً رد نشــده اســت؛ یعنــی مــا هــم روایتــی
نداریــم کــه تصریــح کنــد عــدم قصــاص پــدر شــامل فــرض عمــد و
عــدوان و ســبق تصمیــم هــم میشــود .نهایــت ایــن اســت کــه فقهــای
امامیــه بــه اطــاق احادیــث موجــود تمســک میکننــد .ایــن اطــاق
محــل تردیــد اســت؛ زیــرا در نــوع مــواردی کــه بــه قتــل فرزنــد توســط
پــدر میانجامــد ،قصــد پــدر تأدیــب اســت نــه قتــل .بــا ایــن تفســیر،
راه بــرای جــواز قصــاص پــدری کــه فرزنــدش را بــا ســوء نیــت و
ســبق تصمیــم میکشــد بــاز میشــود .زیــرا بــه ایــن ترتیــب حدیــث
نفــی قصــاص پــدر بــه ســبب قتــل فرزنــد در مقــام بیــان قتلهــای
نامتعــارف و بــا ســبق تصمیــم نیســت .نمــی تــوان قاطعانــه گفــت
شــارع در مقــام بیــان بــوده اســت و اطــاق ســخن او ایــن مــورد را هــم
دربرمیگیــرد؛ زیــرا در اینکــه آیــا شــارع از ایــن جهــت هــم در مقــام
بیــان باشــد تردیــد وجــود دارد .نمیتــوان گفــت :اصــل در مقــام بیــان
بــودن شــارع اســت؛ زیــرا همچنانکــه برخــی از بــزرگان اصولــی هــم
فرمودهانــد ،چنیــن اصلــی مبنــای اســتواری نــدارد .بنابرایــن تردیــد
وجــود دارد کــه حدیــث پیامبــر(ص) ناظــر بــه قتلهــای شــریرانه و
همــراه بــا ســبق تصمیــم یــا همــراه بــا آزار و اذیــت باشــد .بــه ایــن
ترتیــب راه بــرای اســتناد بــه عمومــات ادلــه قصــاص گشــوده میشــود.
امــا جــواز قصــاص همچنــان بــا ایــن مشــکل مواجــه میشــود کــه
حکــم بــه قصــاص ماننــد حکــم بــه هــر مجــازات دیگــری  -قصــاص
باشــد یــا حــد یــا تعزیــر -بایــد بــدون شــبهه باشــد؛ زیــرا اصــل،
میتوانیــم دســتهبندی ســهگانه قتــل
را توســعه دهیــم و بــرای انــواع قتــل بــا
توجــه بــه اینکــه جنبــه عمومــی دارد و بــه
شــدت و ضعــف جــرم و بســته بــه درج قبــح
اخالقــی آن مجــازات پیشبینــی کنیــم.

عصمــت و احتــرام جــان آدمــی اســت و حکــم بــه جــواز یــا وجــوب
ســلب حیــات آدمــی نیــاز بــه ادلــه بســیار اســتوار و بیاشــکال دارد.
پــس اگــر بخواهیــم بــه مبنــای عــدم اجــرای قصــاص بــا وجــود شــبهه
پایبنــد باشــیم ،میتــوان گفــت :اصــل عــدم اجــرای قصــاص اســت؛
ضمــن اینکــه تأدیبــی بــودن قتلهــای مــورد بحــث صرفــاً قــدر
متیقــن خارجــی اســت و ضــرری بــه اطــاق حدیــث دال بــر عــدم
جــواز قصــاص پــدر نمیزنــد.
اگــر هــم ایــن واقعیــت کــه در نــوع مــوارد قتــل فرزنــد توســط پــدر،
قصــد ،تأدیــب اســت مصــداق قــدر متیقــن در مقــام تخاطــب باشــد
بــاز هــم حکــم صریــح بــا اشــکال مواجــه مــی شــود؛ زیــرا وجــود قــدر
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متیقــن در مقــام تخاطــب ،بنــا بــر رأیــی ،مضــر بــه اطــاق اســت و
بنــا بــر رأیــی دیگــر نیســت .بنابرایــن حکــم بــه جــواز قصــاص بویــژه
بــا توجــه بــه اصــل حداقلــی بــودن قصــاص و قاعــده عصمــت جــان
انســان آســان نیســت .هرچنــد قبــح اخالقــی قتــل فرزنــد توســط پــدر
در مــواردی بیشــتر از قتلهــای عــادی اســت و شــارع در وضــع کیفــر
هرگــز از ایــن قباحــت غفلــت نمیکنــد.
• در بحــث قتــل فرزنــد توســط پــدر گاه ایــن بحــث هــم
مطــرح مــی شــود کــه گویــی فرزنــد مــال پــدر اســت؛ پــس
اگــر او را بکشــد نبایــد قصــاص شــود .آیــا ایــن اســتدالل در
مباحــث فقهــی هــم مطــرح اســت؟

خبرنامه
عدالت
کیفری
کاهــش دامنــه اجــرای قصــاص باشــیم .بــه تعبیــر عالمــه طباطبایــی
ادبیــات قــرآن مجیــد دربــاره عفــو وپرهیــز از مطالبــه قصــاص ،ادبیــات
تشــویق و ترغیــب اســت .قــرآن مجیــد همــان جــا کــه از قصــاص
ســخن میگویــد از عفــو هــم ســخن میگویــد و آن را نشــانه رحمــت
پــروردگار میدانــد .بــه تعبیــر ایشــان هــر چــه جامعــه از خلــق و خــوی
انتقــام فاصلــه بگیــرد طبعــاً دامنــه اجــرای قصــاص هــم محدودتــر
میشــود و ایــن مطلــوب اســام اســت .البتــه هیــچ کــس در هیــچ
جــا بــه قاتــل دســتهگل هدیــه نمیدهــد .عفــو از قصــاص بــا وضــع
مجــازات بازدارنــده بــرای انــواع قتــل منافــات نــدارد .مــا میتوانیــم
دســتهبندی ســهگانه قتــل را توســعه دهیــم و بــرای انــواع قتــل بــا
توجــه بــه اینکــه جنبــه عمومــی دارد و بســته بــه شــدت و ضعــف جــرم
و بســته بــه درجــه قبــح اخالقــی آن مجــازات پیشبینــی کنیــم.

ایــن کــه در حدیثــی از پیامبــر نقــل شــده اســت کــه« :الولــد و مالــه
البیــه»؛ یعنــی :فرزنــد و آنچــه دارد از آن پــدر اســت» ربطــی بــه • بــا توجــه بــه ظرفیتهــا و واقعیتهــای جامعــه ایرانــی،
حکــم قصــاص یــا دیگــر احــکام نــدارد .بــه اصطــاح ایــن بیــان نبــوی بــا چــه راهکارهایــی مــی تــوان ایــن پدیــده زشــت را کاهــش
یــک «تعبیــر بیانــی» اســت کــه در مقــام بیــان نکت ـهای اســت؛ نکتــه داد؟
همــان لــزوم رعایــت احتــرام بــه پــدر و البتــه بــه داللــت التزامــی،
مــادر توســط فرزنــد اســت .اینگونــه بیانهــا کــه اصطالح ـاً «خطــاب چــون قتــل عمــد دارای جنبــه عمومــی اســت ،حاکمیــت میتوانــد
بیانــی» نامیــده میشــوند ،مبنــای اســتنباط احــکام شــرعی قــرار بــا کاربســت رویکــرد فــازی بــرای انــواع قتــل از جملــه قتــل فرزنــد
توســط پــدر بســته بــه شــدت وضعــف آن،
نمیگیرنــد.
مجــازات متناســب و بازدارنــده وضــع کنــد.
همچنانکــه نمیتــوان گفــت چــون
حکــم بــه جــواز قصــاص بهویــژه بــا توجــه
نبایــد گمــان کنیــم کــه توســعۀ دســتهبندی
پــدر ســبب ایجــاد فرزنــد اســت ،فرزنــد
بــه اصــل حداقلــی بــودن قصــاص و قاعــده
ســهگانه قتــل خــاف شــرع اســت ،یــا راه
نمیتوانــد ســبب قصــاص و از بیــن رفتــن
عصمــت جــان انســان ،آســان نیســت.
دفــاع از حیــات آدمــی تنهــا قصــاص اســت.
پــدر باشــد .ایــن گونــه اســتداللها بــه
هرچنــد قبــح اخالقــی قتــل فرزنــد توســط
در کنــار وضــع مجازاتهــای بازدارنــده
اصطــاح استحســانی و بــه هــم آمیختــن
پــدر در مــواردی کــه بیشــتر از قتلهــای
عــادی اســت و شــارع در وضــع کیفــر
بــرای مقابلــه بــا افــراد شــرور یــا خشــمناک
مباحــث عقلــی یــا شــبهعقلی بــا مباحــث
هرگــز از ایــن قباحــت غفلــت نمیکنــد.
و غیرمتعــارف ،پیشــگیری اجتماعــی هــم
اعتبــاری اســت و لــذا اگــر به اســتناد شــبهه،
بســیار مهــم اســت .تقویــت ارتباطهــای
قتــل فرزنــد توســط پــدر را موجــب قصــاص
ندانیــم ،منشــأ شــبهه ایــن حدیــث نیســت؛ چــون ایــن حدیــث بهکلــی عاطفــی والدیــن و فرزنــدان ،توســعه آموزشهــای علمــی و اخالقــی بــه
در مقــام بیــان حکــم قصــاص و حتــی هــر گونــه حکــم دیگــری نیســت والدیــن بــه ویــژه در زمینــه پرهیــز از ســوءظن و خــودداری از داوری بــر
مبنــای شــک و تردیــد در کنــار توســعه روح مراقبــت بســیار بااهمیــت
و صرف ـاً بیانگــر لــزوم احتــرام بــه پــدر توســط فرزنــد اســت.
اســت .بایــد جامعــه را آمــوزش دهیــم کــه کیفرکــردن دیگــری امــری
• برخــی مخالفــت مطلــق بخشــی از افــکار عمومــی بــا اجتماعــی و دولتــی اســت و هیــچ کــس نبایــد خودســرانه بــه مجــازات
مجازاتهــای ســالب حیــات و اعتــراض بــه عــدم قصــاص دیگــری اقــدام کنــد .متأســفانه در ایــن زمینــه هــم بــه لحــاظ قانونــی
پــدر در فــرض قتــل فرزنــد را برخــورد بــا مســأله قصــاص و هــم از نظــر فرهنگــی کاســتیهای زیــادی داریــم .بخشــی از ایــن
بــا معیارهــای دوگانــه میخواننــد .نظــر شــما در ایــن بــاره کاســتیها را در کتــاب اصــل قضاییبــودن مجازاتهــا و مقالــه اصــل
قضامنــدی مجازاتهــا توضیــح دادهام .مســأله دیگــر بــه ارزش حیــات
چیســت؟
انســان بازمیگــردد کــه اهمیــت آن و قداســت آن بــرای جامعــه تشــریح
بــه کســانی کــه بــه اصــل قصــاص یــا توســعه دامنــه آن اعتــراض نشــده اســت .انــواع بیاحتیاطیهایــی کــه در جامعــه مــا رایــج اســت
میکننــد امــا بــه حکــم عــدم قصــاص در مــورد قتــل فرزنــد توســط و آمــار بــاالی حــوادث منجــر بــه مــرگ و آســیبهای جســمانی نشــان
پــدر اعتــراض میکننــد نمیتــوان گفــت کــه ضرورتــاً معیارهــای میدهــد کــه حرمــت و قداســت جــان آدمــی را چنــان کــه بایــد درک
دوگانــه دارنــد؛ زیــرا ممکــن اســت بــه اصطــاح «علــی المبنــی» نکردهایــم و ایــن نیــاز بــه آمــوزش از ســنین کودکــی در محیــط
اعتــراض کننــد .یعنــی بــه طــرف مقابــل میگوینــد :شــما کــه بــر خانــواده ،مدرســه و پــس از آن دارد .رســانههای عمومــی فقــط در
اجــرای قصــاص اصــرار داریــد و آن را مایــه حیــات و حمایــت از امنیــت فضاهایــی کــه مــواردی مثــل قتــل رومینــا اتفــاق میافتــد چنــد روزی
جــان آدمیــان میدانیــد چــرا آن را نســبت بــه پــدری کــه بیرحمانــه بحــث میکننــد و بــه انتظــار حادثــه دیگــری مینشــینند .اینهــا
معضــات اجتماعــی اســت و صاحبــان تخصصهــای گوناگــون بایــد
فرزنــدش را میکشــد اجــرا نمیکنیــد؟
هرچنــد ســازواری در دیدگاههــا ایجــاب میکنــد کــه بــه کلــی خواهــان دربــاره آن پیوســته تبادلنظــر و چارهجویــی کننــد.
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رویکردهای قانونی و روانشناسی آمریکا
به فرزندکشی
مترجمین:
سحر سهیل مقدم /دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
امین زحمتکش /دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
کــودکان یکــی از آســیبپذیرترین گروههــای جامعــه هســتند
کــه نیازمنــد حمایــت ویــژه مــی باشــند .گفتمــان حقــوق کودک
از اوایــل قــرن بیســتم در جوامــع مختلــف مطــرح شــد و امــروزه
شــکل پذیرفتهشــده و بــا اهمیتــی بــه خــود گرفتــه اســت .ایــن
گفتمــان همــان گفتمــان حقــوق بشــر و حقــوق شــهروند شــده
اســت .بــا پیوســتن کشــورهای بســیاری بــه کنوانســیون حقــوق
کــودک مصــوب  1989هــر روز اهمیــت ایــن حقــوق بیشــتر
میشــود .بــا وجــود نقــش مهــم خانــواده درتامیــن حقــوق و
نیازهــای کــودک ،تجربــه بشــری نشــان میدهــد کــه کــودک
در محیــط خانــواده همــواره از امنیــت برخــوردار نیســت .ممکــن
اســت کــودک در خانــواده چــه بســا مــورد آزار قــرار گیــرد.
خانوادههــا از یــک طــرف ،نقــش ســازنده در تربیــت کــودک
دارنــد و از طرفــی دیگــر خانوادههایــی هســتند کــه درک
صحیحــی از کــودک ندارنــد و یــا بــه دالیــل گوناگــون از جملــه
درگیــر بــودن بــا فقــر ،اعتیــاد ،مشــکالت فرهنگــی و آموزشــی و
 ...کــودکان را مــورد آســیبهای مســتقیم و غیرمســتقیم قــرار
1
میدهنــد.
اســناد بینالمللــی حقــوق بشــر حــق زندگــی را پیــش و بیــش از
همــه ،مــورد حمایــت قــرار داده اســت .اعالمیــه جهانــی حقــوق
بشــر در مــاده ســوم ،ایــن حــق را چنیــن طــرح میکنــد:
«هــر کــس حــق زندگــی و امنیــت شــخصی دارد» .میثــاق
بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاســی نیــز حــق حیــات کــودک

را مــورد توجــه قــرار داده اســت و در بنــد اول از مــاده ششــم آن
بیــان م ـیدارد« :حــق زندگــی از حقــوق ذاتــی شــخص انســان
اســت» .پیماننامــه جهانــی حقــوق کــودک نیــز در مــاده
ششــم ،حــق حیــات را از حقــوق ذاتــی کــودک دانســته و در
مــاده ششــم هــر آنچــه را کــه بــرای تضمیــن حقوق کــودک الزم
مــی باشــد ،از دولتهــای امضاکننــده درخواســت نمــوده اســت.
ایــن قانــون ،تضمیــن حــق بقــا و پیشــرفت کــودک را توأمــان
مطــرح مینمایــد و هــر رفتــاری کــه بــه ایــن حــق آســیب
وارد ســازد و یــا رشــد کــودک را مختــل کنــد نهــی میکنــد.
مــاده ششــم پیماننامــه جهانــی حقــوق کــودک مقــرر داشــته
اســت« :کشــورهای عضــو حــق ذاتــی تمــام کــودکان را بــرای
زندگــی بــه رســمیت میشناســند .کشــورهای عضــو ،بقــا و
رشــد کــودک را تــا حــد امــکان تضمیــن خواهنــد کــرد».
بنابرایــن ،حــق مصــون بــودن از ســلب حیــات یکــی از
بنیادیتریــن حقــوق کــودک اســت .کــودک در مراحــل نخســت
کودکــی و نــوزادی بیــش از ســایر مراحــل زندگــی در معــرض
نقــض ایــن حــق قــرار دارد و گاهــی اوقــات رفتارهــای عمــدی
والدیــن و سرپرســتان کــودکان موجــب ایــراد صدمــه جســمی
بــه آنهــا میشــود .فرزندکشــی پدیــدهای اســت کــه بیــن
جوامــع مختلــف کــم و یــا زیــاد مشــترک اســت.
ایــن متــن ،ترجمــه مقالـهای بــا عنــوان «مادرانــی که میکشــند:
توصیــف مختصــری از رویکردهــای قانونــی و روانشناســی امریکا
در مــورد نوزادکشــی» 2اســت کــه در ششــم ژانویــه  2020در
«مجلــه روانشناســی قانونــی» 3منتشــر شــده اســت.

 .1رئیسی ،حسین ،حقوق کودک و نوجوان از تولد تا هجده سالگی ،آموزشکده الکترونیکی توانا ،2014 ،ص .15

2. Mothers who kill: An overview of America’s psychological and legal perspectives on infanticide / author: Sylwia
Prendable Niczewska
3. Journal of Forensic Psychology
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الف) رویکرد روانشناسانه
فرزندکشــی در ایــاالت متحــده امریــکا بــه ســه گونــه روی
میدهــد( Neonaticide :کشــتن کــودک در بیســت و چهــار
ســاعت اولیــه زندگــی)( Infanticide ،کشــتن کــودک در
دوازده مــاه نخســت حیــات) و ( Filicideکشــتن یــک کــودک
بزرگتــر) .مطابــق اطالعــات دپارتمــان بهداشــت و خدمــات
انســانی ایــاالت متحــده امریــکا 1،هــر روز یــک کــودک پیــش
از اولیــن ســالگرد تولــدش کشــته میشــود و روزانــه چهــار

کــودک بــه دلیــل غفلــت و سوءاســتفاده بــه قتــل میرســند.
در حالیکــه افــراد جامعــه تمایــل بــه نشــان دادن ایــن موضــوع
دارنــد کــه اکثــر ایــن کــودکان را اشــخاص ثالثــی (بــه غیــر از
والدیــن) کشــتهاند ،امــا ایــن موضــوع ثابــت شــده کــه صرفــاً
ســه درصــد از قتــل ایــن کــودکان در حقیقــت توســط افــراد
ثالــث ارتــکاب یافتــه اســت و متاســفانه اکثــر کودککشــیها
را اقربــای فــرد مرتکــب میشــوند .ایــن حقیقــت تلــخ وجــود
دارد کــه نــوزادان زیــر ســن یــک ســال ،بزهدیــدگان معمــول
جــرم فرزندکشــی هســتند .ســامانهی اطالعــات ملــی کــودک
آزاری و ســهلانگاری نســبت بــه کــودکان 2گــزارش داده اســت
کــه در ســال « 2013کــودکان زیــر یــک ســال 46/5 ،درصــد
وکــودکان زیــر ســه ســال ،تقریبــا  73/9درصــد مــرگو میرهــا
را بـ ه خــود اختصــاص دادهانــد» .بــا ایــن وجــود ،مرکــز کنتــرل
بیمــاری و پیشــگیری 3اعــام نمــوده اســت کــه« :احتمــال بــه
قتــل رســیدن افــراد در طــول زندگــی ،در روز تولــد بیشــتر از

هــر زمــان دیگــری اســت» و حــدود  82/6درصــد نوزادکشـیها
در روز تولــد اتفــاق میافتنــد.
بســیاری از محققــان بــه منظــور تعییــن و تبییــن دالیــل قتــل
کــودکان توســط افــرادی کــه از آنهــا مراقبــت مــی کننــد،
بــر اســاس ســه عامــل انگیــزه ،فاکتورهــای خطــر یــا شــرایط
و اوضــاع و احــوال ناظــر بــر جــرم فرزندکشــی ،بــر یــک
ـی پنــج گانــه متفــق مــی باشــند کــه عبــارت
طبقهبنــدی کلـ ِ
اســت از:
4
 .1کشتن یک کودک ناخواسته
 .2زنانی که کودکانشان را به دلیل ابتال به یک اختالل روانی
5
میکشند
6
 .3روانپریشی پس از زایمان (زنانی که به علت یک رویداد
روانی ناشی از عدم تعادل هورمونی پس از زایمان ،فرزندان خود
را میکشند)
7
 .4قتل از روی ترحم (مادرانی که بر این باورند مرگ
کودکانشان به سود آنان است)
فرزندکشی تصادفی( 8مرگ کودک یا به موجب غفلت یا
.5
ِ
سوءاستفاده یا هر دو اتفاق میافتد).
تقســیمبندی دیگــری هــم در ارتبــاط بــا جــرم فرزندکشــی
وجــود دارد کــه بــر شــرایط و اوضــاع و احوالــی کــه زنــان در آن
ضرورتـاً خــود مباشــرتاً مرتکــب جــرم نمــی شــوند امــا بــه دلیــل
معاونــت در قتــل کــودک یــا کوتاهــی در محافظــت از او در برابــر
کســانی کــه در صــدد ایــراد آســیب بــه کودک هســتند دســتگیر
میشــوند ،تمرکــز میکنــد .ایــن اوضــاع و احــوال ممکــن اســت
شــامل مادرانــی باشــد کــه شــریک زندگــی آنهــا کودکشــان را به
قتــل رســانده اســت .صرفنظــر از انگیــزه مادرانــی کــه مرتکــب
جــرم فرزندکشــی مــی شــوند ،ایــن مــادران در ایــاالت متحــده
امریــکا طبــق قوانیــن آدمکشــی 9تحــت تعقیــب قــرار میگیرنــد.
بیشــتر مادرانــی کــه در جــرم نوزادکشــی مشــارکت میکننــد،
نشــانههایی از انــکار را دارنــد .ایــن مقالــه بــر مادرانــی کــه بــه
دلیــل انــکار عاطفــی یــا احساســی ،ابتــا بــه بیمــاری روانــی یــا
اختــال روانــی پــس از زایمــان ،در تامیــن محیطــی امــن بــرای
تربیــت و پــرورش نــوزاد خویــش ناتــوان مــی باشــند ،تمرکــز
میکنــد.

-1کشتن یک کودک ناخواسته
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ایــن نــوع قتل ،عبارت اســت از کشــتن کودکی در طول بیســت و

)1. U.S Department of Health and Human Services (USDHHS
)2. The National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS
)3. Center for Disease Control and Prevention (CDC
4. Neonaticide
5. Mental illness
6. Postpartum psychosis
7. Mercy killing or altruism
8. Accidental infanticide
9. Homicide statutes
10. Neonaticide

خبرنامه
عدالت
کیفری
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شده در نتیجه خشونت میمیرد
 -2نوزادکشی منفعل4؛ به عنوان غفلتی تعریف می گردد که
موجب مرگ نوزاد میشود.

چهــار ســاعت نخســت حیــات از طریــق «گرســنگی ،خفهکــردن،
مســمومیت ،رهــا کــردن یــا اســتفاده از یــک اســلحه کشــنده».
زنانــی کــه از یکــی از روشهــای فــوق بــرای کشــتن فرزندشــان
1
اســتفاده میکننــد ،از «ســندروم کشــتن کــودک ناخواســته»
رنــج میبرنــد؛ وضعیتــی کــه مــادر بــرای بــه قتــل رســاندن -2بیماری روانی و نوزاد کشی
کــودک خــود ،از پیــش برنامهریــزی نمیکنــد امــا حاملگــی
ـان مبتــا به بیمــاری روانی
خــود را نیــز تأییــد نمیکنــد .کشــتن کــودک ناخواســته تنهــا مطابــق تحقیقــات صــورت گرفتــه ،زنـ ِ
نــوع از فرزندکشــی اســت کــه مرتکبــان آن دارای ویژگیهــایِ کــه مرتکــب جــرم فرزندکشــی میشــوند ،اغلــب بزرگســال
عاطفــی اســتوار و
شــخصیتی مشــترکی میباشــند .تحقیقــات صــورت گرفتــه بــوده و ازدواج کردهانــد یــا در یــک رابطــه
ِ
نشــان داده اســت کــه ایــن نــوع از فرزندکشــی اغلب توســط زنان پایــدار بــا شــریک زندگــی خــود قــرار دارنــد و از شــیوه هــای
بســیار جوانــی روی میدهــد کــه مجــرد هســتند ،بــا والدیــن خشــونت آمیــز بــرای قتــل کــودکان خویــش اســتفاده میکننــد.
یــک حقیقــت قابــل توجــه
یــا مراقبــان خویــش زندگــی
دیگــر در مــورد ایــن زنــان
میکننــد و در بیشــتر
بســیاری از محققــان بــه منظــور تعییــن و تبییــن دالیــل
در مقایســه بــا ســایر زنــان
مــوارد رابطــه جنســی و نیــز
آن اســت کــه آنهــا تــاش
حاملگــی خویــش را انــکار
قتــل کــودکان توســط افــرادی کــه از آنهــا مراقبــت مــی
کمتــری بــرای پنهــان ســازی
میکننــد .تحقیقــات بیانگــر
کننــد ،بــر اســاس ســه عامــل انگیــزه ،فاکتورهــای خطــر یــا
جــرم خویــش مــی کننــد.
آن اســت بیــش از  95درصــد
شــرایط و اوضــاع و احــوال ناظــر بــر جــرم فرزندکشــی ،بــر
در بســیاری از مــوارد ،ایــن
از نــوزادان تــازه متولــد شــده
کلــی پنــج گانــه متفــق مــی باشــند کــه
یــک طبقهبنــدی
ِ
زنــان در معــرض تو ّهمــات
کــه در طــول بیســت و
عبــارت اســت از.1 :کشــتن یــک کــودک ناخواســته  .2زنانــی
و تفکــرات پوچــی قــرار
چهــار ســاعت نخســت تولــد،
کــه کودکانشــان را بــه دلیــل ابتــا بــه یــک اختــال روانــی
دارنــد و صداهایــی بــه آنهــا
کشــته شــدهاند ،بــه جــای
میکشــند  .3روانپریشــی پــس از زایمــان (زنانــی کــه بــه
القــا میکننــد کــه کــودک
بیمارســتان ،در مکانهایــی
علــت یــک رویــداد روانــی ناشــی از عــدم تعــادل هورمونــی
خــود را قربانــی نماینــد .ایــن
ماننــد هتلهــا ،پارکهــا
پــس از زایمــان ،فرزنــدان خــود را میکشــند)  .4قتــل از روی
موضــوع اثبــات شــده اســت
و اســتراحتگاههای عمومــی
ترحــم (مادرانــی کــه بــر ایــن باورنــد مــرگ کودکانشــان بــه
کــه اســکیزوفرنی ،پارانویــای
بــه دنیــا آمدهانــد.
ـی تصادفــی (مــرگ کــودک یا
ســود آنــان اســت)  .5فرزندکشـ
ِ
حــاد و افســردگی شــدید،
ســه نــوع متفــاوت از
بــه موجــب غفلــت یــا سوءاســتفاده یــا هــر دو اتفــاق میافتد).
ســه فاکتــور خطــر در بــه
انــکار حاملگــی وجــود
قتــل رســانیدن یــک کــودک
دارد .نخســت ،کســانی کــه
5
احســاس عــدم قطعیــت وتردیــد در مــورد بــارداری خویــش هســتند .طبــق مطالعــه صــورت گرفتــه توســط «ام ســی کــی»
دارنــد و دچــار افــکار واهــی و پوچــی هســتند کــه هرگــز اتفــاق و «شــی» 75 ،6درصــد از مــادران فرزندکــش ،دچــار عالئــم و
نخواهــد افتــاد؛ دوم ،مــادر جــوان هرگونــه اندیشــهای را در نشــانههای روان پریشــی پیــش از ارتــکاب قتــل کــودک بــوده
ارتبــاط بــا بــارداری خــود ســرکوب و انــکار مینمایــد؛ مــورد انــد .افــزون بــر آن ،حــدود نیمــی از آنهــا بــا یــک روانپزشــک
ســوم بــه انــکار احساســی یــا فریــب عمــدی 2معــروف اســت و مالقــات داشــته و  25درصــد از آنهــا تحــت درمــان بودهانــد.
مادرانــی را در بــر میگیــرد کــه هــرکاری را انجــام میدهنــد
تــا بــارداری خویــش را مخفــی کننــد .ایــن دســته ی ســوم-3 ،روان پریشی پس از زایمان و کشتن کودک در
تغییــرات جســمی و احساســی خویــش را نادیــده میگیرنــد .دوازده ماه نخست حیات
با توجه به اینکه کشتن یک کودک ناخواسته میتواند حاصل
در ایــاالت متحــده امریــکا 10 ،تــا  22درصــد زنــان در اولیــن
انکار باشد ،چنین قتلی به دو دسته مستقل دیگری نیز تقسیم
ســال پــس از تولــد کــودک ،دچــار افســردگی پــس از زایمــان
میشود:
3
میشــوند .افســردگی پــس از زایمــان یکــی از انــواع ســه گانــه
 -1نوزادکشی فعال ؛ زمانی روی میدهد که نوزاد تازه متولد
1. Neonaticide syndrome
2. Affective denial or deliberate deception
3. Active neonaticide
4. Passive neonaticide
5. McKee
6. Shea
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خبرنامه
عدالت
کیفری

اختــاالت روانــی پــس از زایمــان اســت .دو نــوع دیگــر آن داده انــد بیانگــر آن اســت کــه اغلــب ایــن نــوع از فرزندکشــی
عبــارت اســت از حــزن و انــدوه پــس از زایمــان و روان پریشــی هــا ،توســط مادرانــی ارتــکاب یافتــه کــه قصــد خودکشــی نیــز
پــس از زایمــان .1حــدود  25تــا  85درصــد مــادران ،حــزن و داشــتهاند .ایــن زنــان (در بســیاری از پروندههــا) ممکــن اســت
انــدوه پــس از زایمــان را در هــر ســال تجربــه میکننــد .حــزن بــر ایــن عقیــده باشــند کــه جهــان بــرای کودکــی کــه بخواهــد
و انــدوه پــس از زایمــان ،نشــانههایی از جملــه زودرنجــی ،بــدون مــادر در آن زندگــی کنــد ،بســیار بیرحــم اســت .در
گریــه کــردن ،اضطــراب و گمگشــتگی را بــه دنبــال دارد امــا بســیاری از پروندههــا ،مــادران کــودکان را میکشــند تــا آنهــا
ایــن عالئــم فقــط هفتههــای کمــی دوام مــی یابنــد و تاثیــر را از نوعــی رنــج کــه در انتظــار کــودک اســت ،رهــا نماینــد (ایــن
امــر در پروندههــای مربــوط
عمــدهای بــر وضعیــت روانــی
بــه معلولیــت کــودک خــواه
مــادر ندارنــد .از ســوی دیگــر،
تدویــن قانــون تنهــا شــیوهای اســت کــه بــه مــادران
واقعــی یــا فرضــی کــه بــرای
افســردگی پــس از زایمــان
دارای روانپریشــی پــس از زایمــان یــا دارای بیمــاری
مــادر غیرقابــل تحمــل اســت،
در تعــداد بســیار اندکــی از
روی میدهــد) .تخمیــن زده
مــادران ظاهــر میشــود امــا
شــدید روانــی کمــک میکنــد تــا از حــق ارائــه ادلــه در
شــده اســت کــه  35درصــد
نشــانههای آن بســیار شــدیدتر
راســتای اثبــات بیمــاری حــاد خویــش بهرهمنــد گردنــد
از مادرانــی کــه مرتکــب جــرم
هســتند .افســردگی پــس از
تــا اینکــه بخواهنــد بــه اجبــار ادعــای جنــون نماینــد.
قتــل از روی ترحــم میشــوند،
زایمــان تعریــف میشــود بــه:
تمایــل بــه خودکشــی دارنــد.
«افســردگی بالینــی روی داده
در طــول هفتههــا و ماههــای پــس از تولــد کــودک» .بســیاری در «قتــل از روی ترحــم» ،مادرانــی کــه کودکانشــان را بــه ایــن
از زنانــی کــه از ایــن بیمــاری روانــی رنــج میبرنــد احســاس شــیوه میکشــند ،معمــوال بــه قتــل عمــد درجــه اول یــا دوم
میکننــد کــه ایفــای نقــش و وظایــف مــادری بســیار ســخت ،متهــم شــده و بــه زنــدان محکــوم میشــوند .در حالــی کــه
طاقتفرســا و خــارج از تواناییهــای آنهاســت و متعاقب ـاً ممکــن روانشناســان ،بــه قتــل یــک کــودک چــه ناشــی از تمایــل مــادر
اســت دچــار افــکاری مبنــی بــر خــاص شــدن از کــودک و بــه خودکشــی باشــد و چه ناشــی از عــدم توانایــی او در نگهداری
مشــقت هــای نگهــداری از او شــوند .یکــی از نشــانههای اصلــی از طفــل ،بــه عنــوان نتیجــهی عوامــل محیطــی و اجتماعــی
روان پریشــی پــس از زایمــان ،خیالپردازیهــای واهــی در مینگرنــد ،قانــون بــه ایــن موضــوع از منظــر خودخواهــی یــک
ارتبــاط بــا فرزنــد تــازه متولــد شــده اســت .بســیاری از زنــان از انســان یــا حتــی ســهل انــگاری یــا ســوء اســتفادهی او نــگاه
یــک توهــم شــنیداری وصداهایــی ســخن میگوینــد کــه آنهــا میکنــد.
را متقاعــد بــه کشــتن کــودک میکنــد .روان پریشــی پــس از
زایمــان فقــط در تعــداد خیلــی اندکــی از زنــان دیــده میشــود ب) رویکرد قانونی به فرزندکشی در ایاالت متحده
و در بســیاری از مــوارد ،نتیجــه عــدم درمــان افســردگی پــس از امریکا
زایمــان اســت .تحقیقــات بیانگــر آن اســت کــه هیــچ توضیــح
روشــنی بــرای بیــان علــت اختــاالت روانــی پــس از زایمــان در ایــاالت متحــده امریــکا ،بــه دلیــل خألهــای قانونــی و
وجــود نــدارد امــا ایــن موضــوع عمدت ـاً بــه دلیــل عــدم تعــادل روانپزشــکی ،پروندههــای مربــوط بــه نوزادکشــی و فرزندکشــی
هورمــون هــا در مغــز مــادر پــس از تولــد کــودک اســت .اغلــب موجــب حبــس زنانــی مــی شــود کــه واقعــا در زمــان
تحقیقــات اثبــات کــرده اســت کــه  4درصــد از مادرانــی کــه از کشــتن فرزنــد خویــش دارای بیمــاری روانــی بودهانــد .تــا بــه
روان پریشــی پــس از زایمــان رنــج میبرنــد ،نوزادانشــان را بــه امــروز ،ایــاالت متحــده امریــکا هیــچ قانــون خاصــی کـه حاکــم
بــر جــرم فرزندکشــی باشــد تصویــب نکــرده اســت و قوانیــن و
قتــل میرســانند.
ـی مــورد اســتفاده در اتخــاذ اقدامــات قانونی نســبت
قواعــد حقوقـ ِ
بــه مادرانــی کــه مرتکــب جــرم فرزندکشــی مــی شــوند ،بــه طور
-4قتل از روی ترحم و فرزندکشی
قابــل مالحظــهای ،متناقضانــد .بهمنظــور تحــت تعقیــب قــرار
قربانیــان قتــل از روی ترحــم ،معمــوال کــودکان بزرگتــر هســتند .دادن زنــی کــه متهــم بــه قتــل فرزنــد اســت ،دادســتان بایــد
قتــل از روی ترحــم اغلــب بــا نــام «مرســی کیلینــگ» شــناخته ثابــت کنــد کــه مــادر بــه صــورت فیزیکــی کــودک را کشــته
میشــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه مــادر فرزنــد خــود را بــا ایــن اســت (عنصــر مــادی) و نیــز آگاه بــوده کــه رفتارهــای او اشــتباه
اعتقــاد میکشــد کــه مــرگ او بهتــر از زنــده مانــدن در ایــن اســت (عنصــر معنــوی) .در حالــی کــه اثبــات عنصــر مــادی
دنیاســت .پژوهــش هــای صــورت گرفتــه در رابطــه بــا کودکانــی چنــدان دشــوار نیســت ،امــا احــراز رکــن روانــی در بســیاری از
کــه در نتیجــه «قتــل از روی ترحــم» جــان خــود را از دســت پروندههــا ،ممکــن اســت نســبتاً دشــوار باشــد.
1. Postpartum blues and postpartum psychosis

خبرنامه
عدالت
کیفری
تنهــا دفــاع قابــل اســتناد بــرای مــادر مبتــا بــه روانپریشــی
پــس از زایمــان ،دفــاع جنــون اســت .پذیــرش دفــاع جنــون
بــه معنــای عــدم گناهــکار شــناخته شــدن مــادر اســت؛ فلــذا
مــادر بــه طــور کامــل ،فاقــد مســئولیت کیفــری در برابــر جــرم
ارتکابــی اســت 1.دفــاع عــدم مســئولیت بــه دلیــل جنــون ،بــه
طــور قابــل توجهــی از ایالتــی بــه ایالــت دیگــر متفــاوت اســت؛
تــا آنجــا کــه حتــی برخــی ایــاالت بــه دنبــال لغــو آن میباشــند.
طبــق قوانیــن ایاالتــی کــه ایــن دفــاع را مجــاز و قابــل پذیــرش
میداننــد ،الزم اســت کــه اختــال روانــی متهــم ،محــرز باشــد.
ایــن بیمــاری روانــی مــی بایســت موجــب شــده باشــد کــه متهم
از خطــا و غیــر قانونــی بــودن رفتــارش آگاه نباشــد .تحقیقــات
نشــان میدهــد کــه صــدور حکــم بــه پذیــرش دفــاع عــدم
مســئولیت بــه دلیــل جنــون ،بســیار ســخت و تقریبـاً غیــر قابــل
دســترس اســت .مطابــق پژوهشــی در ســال  ،2010بــه طــور
کلــی ،فقــط یــک مــورد از  1000مــورد پروندههــای مربــوط بــه
ـم بــا درجـهی جنایــت ،2شــامل دفــاع عــدم مســئولیت بــه
جرایـ ِ
دلیــل جنــون بودهانــد و در میــان ایــن پروندههــا نیــز صرفــاً
 25درصــد از دفاعایــت جنــون ،موفقیــت آمیــز بــوده اســت.
ایــاالت متحــده امریــکا در تعریــف جنــون از دو قاعــده متفــاوت
بهــره بــرده اســت« :مکناتــن» 3یــا «معیــار قانــون جــزای
نمونــه» 4.در حالــی کــه ایــن دو قانــون در بســیاری از ایــاالت بــه
رســمیت شــناخته شــده« ،نیوهمپشــایر» 5تنهــا ایالتــی اســت
کــه همچنــان از معیــار «دورهــام» 6اســتفاده میکنــد .مطابــق
مــاک مکناتــن ،متهــم بایــد ثابــت کنــد کــه او از خطــا بــودن
رفتــارش آگاهــی نداشــته اســت؛ ایــن ضابطــه بــه «ضابطــه ی
صحیــح -خطــا» معــروف اســت .مطابــق معیــار مکناتــن« ،
فــرد متهــم در زمــان ارتــکاب جــرم ،تحــت تاثیــر چنــان نقصــان
عقالنــی عمــل میکــرده -اعــم از ایــن کــه ایــن نقصــان ناشــی
از ضعــف در تواناییهــای ذهنــی وی بــوده باشــد یــا ناشــی از
بیمــاری روانــی او -کــه توانایــی درک ماهیــت و کیفیــت عملــی
کــه انجــام م ـیداده اســت را نداشــته؛ و یــا اگــر هــم از چنیــن
درک و آگهــی برخــوردار بــوده اســت ،نمیدانســته کــه آنچــه
7
انجــام میدهــد ،عملــی خــاف قانــون اســت».
معیــار دیگــر ،قانــون جــزای نمونــه اســت کــه مقــرر مـیدارد یک
شــخص «فاقــد مســئولیت در مــورد رفتــار مجرمانــه خــود اســت،
اگــر در زمــان انجــام آن رفتــار ،در نتیجــه بیمــاری روانــی یــا
نقصــان روانــی ،فاقــد اهلیــت قابــل توجــه بــوده باشــد؛ خــواه از
حیــث ارزیابــی مجرمانــه بــودن (یــا نادرســت بــودن) رفتــارش
و خــواه از جهــت منطبــق ســاختن رفتــار خــود بــا الزامــات
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قانونــی».
در میــان  46ایالــت کــه دفــاع جنــون را میپذیرنــد 25 ،ایالــت
از مــاک مکناتــن و  21ایالــت از مــاک قانــون جــزای نمونــه
بهــره میبرنــد .تــا بــه امــروز چهــار ایالــت آیداهــو ،کانــزاس،
مونتانــا و ایالــت یوتــا جنــون را بــه عنــوان دفــاع بــه رســمیت
نمیشناســند .در ایــن چهــار ایالــت ،چنانچــه مــادری بــه علــت
روان پریشــی پــس از زایمــان فرزنــدش را بکشــد ،امکان اســتناد
بــه دفــاع جنــون بــرای وی وجــود نــدارد .در واقــع ،ایــن چهــار
ایالــت نــه تنهــا مخالــف دفــاع جنــون هســتند ،بلکــه موافــق
مجــازات اعــدام نیــز مــی باشــند؛ بــه ایــن معنــا کــه مــادر مبتــا
بــه بیمــاری روانــی کــه فرزنــدش را بــه قتــل رســانده ،ممکــن
اســت بــه مجــازات مــرگ محکــوم گــردد.

نتیجه
بــه نظــر میرســد طبقهبنــدی فرزندکشــی مطابــق وضعیــت
ســامت روانــی مــادر معنادارتریــن و عادالنهتریــن شــیوه اســت.
بــا ایــن وجــود ،میبایســت توجــه داشــته باشــیم تقریبــا هــر
مــادری کــه در فرزندکشــی مشــارکت دارد ،بــه احتمــال زیــاد
بــه علــت بیمــاری روانــی یــا اختــال ذهنــی مقصــر محســوب
میشــود .منحصــر کــردن تصمیــم در مــورد مســوولیت مرتکــب
جــرم نوزادکشــی یــا فرزندکشــی بــه اینکــه آیــا بزهــکار در
زمــان ارتــکاب رفتــار مجرمانــه (کشــتن) بــه لحــاظ ذهنــی و
روانــی جنــون داشــته یــا خیــر ،مشکلســاز اســت و همچنیــن
همانگونــه کــه در متــن مطــرح گردیــد ،اثبــات رکــن روانــی
همیشــه آســان نیســت .بــا توجــه بــه وجــود پروندههــای بســیار
در زمینــه فرزندکشــی توســط مــادر ،ایــاالت متحــده امریــکا
میبایســت رویکــرد جدیتــر در ایــن زمینــه اتخــاذ نمایــد.
اســتناد بــه دفــاع جنــون بــه عنــوان تنهــا نــوع از دفــاع بــرای
مــادری کــه مرتکــب فرزندکشــی بــه موجــب بیمــاری روانــی
شــده اســت ،بــه کــرات اثبــات گردیــده اســت کــه ناکافــی و
ناعادالنــه اســت .کشــور امریــکا میبایســت در راســتای بــه
رســمیت شــناختن قانــون موضوع ـهای بــرای جــرم فرزندکشــی
اقــدام نماید.تدویــن قانــون تنهــا شــیوهای اســت کــه بــه مــادران
دارای روانپریشــی پــس از زایمــان یــا دارای بیمــاری شــدید
روانــی کمــک میکنــد تــا از حــق ارائــه ادلــه در راســتای اثبــات
بیمــاری حــاد خویــش بهرهمنــد گردنــد تــا اینکــه بخواهنــد بــه
اجبــار ادعــای جنــون نماینــد.

)1. Not guilty by the reason of insanity (NGRL
2. Felony
3. M’Naghten
4. Model Penal Code
5. New Hampshire
6. Durham
7. Meynen, Gerben, Lrgal Insanity: Explorations in psychiatry, law, and Ethics, springer International Publisging,
Switzerland, p. 15.
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فرزندکشی در استرالیا

1

مترجم :سجاد لشکریآذر
دانشاموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

درآمد
پژوهشهــای مرتبــط بــا فرزندکشــی در کشوراســترالیا
نســبت بــه انگلیــس ،ایــاالت متحــده ،کانــادا و اســکاندیناوی از
پیشــینه کمتــری برخــوردار اســت امــا در طــی ســالهای اخیــر
ویژگیهــای متمایــزی در رابطــه بــا مطالعــات مرتبــط بــا فرزنــد-
کشــی در اســترالیا بــه چشــم میخــورد کــه مهمتریــن نتایــج
آن معرفــی عواملــی چــون جدایــی والدیــن ،اختــاالت روانــی
مرتکبیــن و خشــونت خانگــی بــه عنــوان یــک متغیــر مســتقل
و تاثیرگــذار در رابطــه بــا فرزندکشــی اســت .همچنیــن انجــام
طرحهــای گذشــتهنگر و طوالنــی مــدت توســط تیمهــای
تحقیقاتــی متشــکل از جرمشناســان ،مــددكاران اجتماعــی،
روانشناســان و جامعهشناســان از جملــه نقــاط قــوت ایــن
شــدگان
تحقیقــات اســت .باایــن حــال در تعییــن تعــداد کشته
ِ
فرزندکشــی و میــزان وقــوع آن 3بــه ویــژه در رابطــه بــا مــرگ و
میــر نــوزادان تــازه متولــد شــده ،مشــکالت زیــادی بــر ســر راه
پژوهشــگران وجــود دارد زیــرا ممکــن اســت تولــد ایــن کــودکان
ثبــت نشــده باشــد و درنتیجــه مــرگ آنهــا ناشــناخته باشــد .از
طرفــی ممکــن اســت تولــد آنهــا ثبــت شــود امــا پیــش از تولــد
بــدون اینکــه مــورد توجــه واقــع شــود ،ناپدیــد گردنــد .هــم-
2

چنیــن ،ممکــن اســت مــرگ کــودک از طریــق مداخلــه والدیــن
و بــا تاییــد پزشــک بــه دالیــل طبیعــی نســبت داده شــود .بــا
ایــن حــال ،قابــل اطمینانتریــن منبــع اطالعــات در ســطح ملــی
اســترالیا در انجمــن جرمشناســی اســترالیا 4قــرار دارد کــه البتــه
تنهــا شــامل مــواردی از فرزندکشــی اســت کــه مرتکــب تحــت
تعقیــب کیفــری قــرار گرفتــه اســت ،در نتیجــه خودکشــی مجــرم
پــس از فرزندکشــی باعــث میشــود آمــار و ارقــام ایــن پایــگاه
نیــز کمتــر از آمــار واقعــی باشــد.
بــا ذکــر ایــن مقدمــه در ایــن نوشــتار برآنیــم تــا ویژگیهــا و
موقعیتهــای مختلــف فرزندکشــی را بــا رویکــردی فراگیــر در
اســترالیا بررســی کنیــم ،عوامــل موثــر در فرزندکشــی را معرفــی
نمــوده و مرتکبیــن و ویژگیهــای خــاص بزهدیــدگان را در ایــن
جــرم براســاس یافتههــای پژوهشــگران طبقهبنــدی نماییــم.

 _1بزه دیده:5
مطالعــات صــورت گرفتــه در ایالــت ویکتوریــا 6نشــان میدهــد از
ســال  2000تــا ســال  ،2009پنجــاه و دو کــودک زیــر هجــده
ســال توســط والدینشــان کشــته شــدهاند و تقریبــا ایــن آمــار
در ولــز جنوبــی نــو 7بــا مــرگ  69کــودک زیــر هجــده ســال

 .1این نوشتار برگرفته از ترجمه فصل هشتم کتاب “  ”when parents kill childrenبا عنوان «  »Filicide in Australiaنوشته؛ Thea Brown, Danielle
 Tyson, and Paula Fernandez Ariasدر سال  2018است.
« .2استرالیا کشوری است با جمعیتی نزدیک به  26میلیون نفر و پیشینه های نژادی متنوع ،انگلیسیها با پنج درصد رایجترین نژاد در این کشور هستند ،نیوزیلند با ( ،)2.5٪چین
( ، )2.2٪هند ( )1.9٪و فیلیپینی ها نیز ( )1٪در رده های بعدی قرار دارند ».که با هفت ایالت و قلمرو اداره میشود و در یک دولت فدرال گرد هم آمده اند.

3. Incidence
4. PMHN
5. Victim

 .6ویکتوریا ایالتی است واقع در جنوب شرق کشور استرالیا .مرکز ایالت ویکتوریا شهر ملبورن است .ویکتوریا پرتراکمترین ایالت استرالیاست (از نظر جمعیتی) و دومین ایالت استرالیا
از نظر تعداد ساکنین میباشد .بیشتر جمعیت ویکتوریا در نواحی مجاور خلیج  Port Philipزندگی میکنند .این منطقه شامل پایتخت و بزرگترین شهر این ایالت Melbourne
میشود .ملبورن دومین شهر بزرگ استرالیا میباشد.

7. New south wales

«ولز جنوبی نو» نام یکی از ایالتهای شرقی استرالیا میباشد .مرکز این ایالت شهر سیدنی است که بزرگترین شهر و شناخته شدهترین شهر استرالیا است.

خبرنامه
عدالت
کیفری
تکــرار شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات ملــی در اســترالیا
قتــل  284کــودک را کــه البتــه ده نفــر از آنهــا بــاالی هجــده
ســال بودهانــد ،تاییــد میکنــد .ایــن مطالعــه نشــان داد؛ در
بیــن ســالهای  2000تــا  ،2012میــزان وقــوع فرزندکشــی
هماننــد ســایر قتلهــا (از جملــه قتلهــای خانگــی) رونــد رو
بــه کاهشــی نداشــته اســت.
در رابطــه بــا ســن بزهدیــدگان نیــز کــودکان صفــر تــا یــک
ســال و پــس از آن کــودکان دو الــی چهــار ســاله متداولتریــن
گــروه ســنی قربانیــانفرزندکشــی بــه حســاب میآینــد .امــا
در تمامــی مطالعــات اســترالیایی کــودکان صفــر تــا هفــده ســال
نیــز تحــت پوشــش قــرار گرفتهانــد 1زیــرا احتمــال فرزندکشــی
در مــورد بچههــای بــزرگ نیــز وجــود دارد .بــه لحــاظ جنســیت،
مطالعــات صــورت گرفتــه در ایالــت ویکتوریــا و ولــز جنوبــی نــو
تعــداد قربانیــان پســر را بیــش از دختــران نشــان داده اســت.
عــاوه براینهــا دو عامــل آســیبپذیری مهــم دیگــر نیــز در
کــودکان وجــود دارد کــه در پژوهشهــای موجــود کمتــر دنبــال
شــدهاند:
نخســت) رابطــه ضعیــف بیــن والدیــن یــا والدیــن و کــودک
:بررســی رابطــه کــودک و والدیــن بــه صــورت گذشــتهنگر بســیار
دشــوار اســت ،امــا احتمــاالً گزیــدهای از شــاخصهای بهزیســتی
خانــواده ،ماننــد ســامت روانــی ،حضــور در خشــونت خانگــی،
کــودک آزاری و ســوء مصــرف مــواد میتوانــد باعــث فهــم ایــن
ارتبــاط شــود.
دوم) بیمــاری مزمــن یــا ناتوانــی (جســمانی یــا روانــی) کــه
کــودک بــه آن دچــار شــده اســت :تحقیقــات صــورت گرفتــه
در ایالــت ویکتوریــا نشــان داده اســت؛ والدیــن پــس از قتــل یــک
کـ ِ
ـودک مبتــا بــه بیماریهــای مزمــن ،عــوارض جانبــی ناشــی
از درمــان ایــن بیمــاری را بــه عنــوان دلیلــی بــرای عــدم ادامــه
درمــان و اجــازه قتــل کــودک ابــراز نمودهانــد.

 _2مرتکبین و عوامل موثر در فرزندکشی :
یافتههــای پژوهشــگران بیانگــر معرفــی  5نــوع (گــروه) مرتکــب
در فرزندکشــی میباشــد:
 )1مــادران )2 ،پــدران )3 ،پــدر و مــادر بــه طــور مشــترک)4 ،
ناپدریهــا و  )5ناپــدری هــا بــه همــراه مادرهــا.
امــا در ایــن میــان فرزندکشــی در مــردان نســبت بــه زنــان
شــایعتر بــوده اســت .عــاوه بــر اینهــا نــوع مرتکــب حتــی در
انتخــاب قربانــی هــم تأثیــر بســزایی دارد .بــه نحــوی کــه طبــق
آمــار ،مــادران؛ فرزنــدان کمتــر از یــک ســال و زیــر چهــار ســال
را از بیــن بردهانــد .پــدران؛ بچــه هــای زیــر یــک و چهــار ســال
را کمتــر و بیشــتر فرزنــدان از ســن ابتدایــی بــه بــاال را کشــتهاند.
ناپدریهــا نیــز کــودکان بیــن یــک تــا چهــار ســال را کشــتهاند.
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مــادران و پــدران (بــه طــور مشــترک) پســران را بیــش از دختران
بــه قتــل رســاندهاند و ناپــدری هــا هــر دو را بــه همــان انــدازه
کشــتهاند .دو مــورد از مطالعــات در اســترالیا وجــود مجموع ـهای
از عوامــل مشــترک را در مــادران ،پــدران و ناپدریهــا بــه عنــوان
مرتکبیــن اصلــی فرزندکشــی نشــان میدهنــد کــه در ادامــه
بــه بررســی آنهــا میپردازیــم)1 :جدایــی والدیــن )2 ،بیمــاری
روانــی)3 ،خشــونت خانگــی )4 ،سوءاســتفاده از کــودکان در
گذشــته )5 ،ســوءمصرف مــواد )6 ،ســابقه جــرم و جنایــت
در گذشــته )7 ،عــدم تعامــل بــا مراکــز خدماتــی و  )8حضــور
ناپــدری.

 2_1جدایی والدین در استرالیا:
برقــرار کــردن ارتبــاط بیــن انگیــزه مرتکــب و فرزندکشــی کار
بســیار دشــواری اســت ،زیــرا بیــش از نیمــی از مرتکبیــن در ایــن
بــاره هیــچ انگیــزهای را ارائــه نکردهانــد و مــواردی کــه در
اظهــارات آنهــا رویــت میگــردد غالبــاً بیانگــر انگیــزه آنهــا
نبــوده اســت .محققیــن تنهــا یــک عامــل مهــم ،یعنــی جدایــی
والدیــن را شناســایی کردهانــد .مطالعــات نشــان میدهــد؛ تقریبــا
نیمــی از مرتکبیــن از هــم جــدا شــدهاند یــا معتقــد بودهانــد
کــه از لحــاظ عاطفــی از هــم جــدا شــدهاند( .برخــی از مرتکبیــن
هنــوز در زیــر یــک ســقف و در کنــار شــریک زندگــی ســابق
خــود زندگــی میکردنــد امــا خــود را از هــم جــدا میدیدنــد).
حــدود  69٪از مــادران 58٪ ،از پــدران و  22٪از ناپدریهــا کــه
مرتکــب فرزندکشــی شــدهاند از همســر خــود جــدا شــدهاند.
(جداییهایــی کــه اخیــرا ً رخ داده و در دوازده مــاه گذشــته بــوده
اســت).

 2_2سالمت روان:2
ســامت روانــی مــادران بــه عنــوان مرتکبیــن فرزندکشــی بیــش
از پــدران مــورد توجــه محققیــن بــوده اســت .امــا از آنجــا کــه
پژوهشــگران ،بیمارســتانهای روانپزشــکی را بــرای مطالعــه زنــان
بــه عنــوان منبــع اطالعاتــی انتخــاب کردهانــد ،میتــوان نتایــج
ایــن تحقیقــات را زیــر ســؤال بــرد .بــه هرحــال مطالعــات صــورت
گرفتــه درســال ( )2003توســط  Mouzosو  Rushforthدر
ایالــت ویکتوریــا نشــان داد  15٪از کل مرتکبیــن در گذشــته یــا
در زمــان وقــوع ایــن حادثــه دچــار یــك بیمــاری روانــی بودهانــد.
(ضمنــا بیمــاری روانــی در مــادران شــایعتر بــوده اســت چــرا کــه
یــک ســوم از آنهــا بیمــار روانــی بودهانــد) .مطالعــات انجــام
شــده در ولــز جنوبــی نــو نیــز بیــان م ـیدارد؛  30٪از مرتکبیــن
فرزندکشــی مســتعد بیماریهــای روانــی بودهانــد .عــاوه برایــن
اقــدام بــه خــود کشــی در بیــش از  25٪مرتکبیــن فرزنــد-

 .1الگو های سنی در مورد بزهدیدگان این جرم در استرالیا تقریب ًا مشابه با کودکانی است که مورد بیتوجهی و یا بدرفتاری قرار گرفتهاند.
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کشــی آن هــم پــس از بــروز قتــل ایــن موضــوع را بیــش از پیــش
حائــز اهمیــت میکنــد 1.همچنیــن مطالعــات در ولــز جنوبــی
جدیــد بیانگــر شــیوع باالیــی از بیماریهــای روانــی بــوده اســت،
بــه طــوری کــه  %59از مرتکبیــن زن و  36%از مرتکبیــن مــرد
بــا مشــکالت روانــی روبــهرو بودهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه
اختــاالت روانــی درمیــان نامادریهــا و ناپدریهــا ســه درصــد
کمتــر از ایــن افــراد بــوده اســت.

 2_3خشونتخانگی:2
 Butlerو  Buxtonبــه عنــوان دو پژوهشــگر فعــال در ایــن حــوزه
معتقدنــد :خشــونت خانگــی علیرغــم آن کــه بــه عنــوان زمینــه و
ســابقهای بــرای کــودک آزاری شــناخته شــده اســت امــا در بحــث
فرزندکشــی آنطــور کــه بایــد شــناخته شــده نیســت و نســبت بــه
بیماریهــای روانــی یــا جدایــی والدیــن در درجــه دوم اهمیــت
قــرار گرفتــه اســت .از نظــر ایــن پژوهشــگران خشــونت خانگــی
بــه «ســابقه اعمــال خشــونت نســبت بــه کــودک کشــته شــده،
فرزنــدان دیگــر یــا شــریک زندگــی» تعریــف شــده اســت .آنهــا
دریافتنــد  75%از کــودکان در بســتر خشــونت خانگــی کشــته
شــدهاند و  59%از مرتکبیــن زن ،قربانــی خشــونت از طــرف
شــریک ســابق یــا فعلــی خــود بودهانــد .ایــن گــروه از مرتکبیــن
دارای مشــکالت مالــی ،ســابقه خشــونت ،سوءاســتفاده در کودکــی،
مبتــا بــه اختــاالت روانــی و درگیــر اعتیــاد بــه مــواد مخــدر یــا
مشــروبات الکلــی بودهانــد .در آن ســو  80%از مردانــی کــه در
زمینــه خشــونت خانگــی مرتکــب جرایــم خشــونت آمیــز بودهانــد
نیــز مرتبــاً مرتکــب خشــونت خانگــی شــدهاند و بســیاری از
آنهــا (قریــب بــه  )40%ســابقه بدرفتــاری نســبت بــه کودکــی
را داشــتهاند کــه بعدهــا او را بــه قتــل رســاندهاند .همچنیــن
مشــکالت مالــی ،مشــکالت روانــی و متارکــه نیــز بــه عنــوان
عاملــی تاثیرگــذار در آنهــا بــه حســاب میآیــد.

 2_4کودک آزاری: 3
محققیــن در ابتــدا فرزندکشــی را زیــر مجموعــه کــودک آزاری
مــی دانســتند بــه نحــوی کــه برخــی کــودک آزاری را بــه «ســوء
اســتفاده مرگبــار از کــودک» تعبیــر کردهانــد ،زیــرا بارهــا دیــده
شــده اســت کــه فرزندکشــی از ســابقه کــودک آزاری ،چــه بــه عمد
و غیــر عمــد ناشــی شــده اســت .تحقیقــات ثابــت میکنــد58% :
از مــادران از لحــاظ جســمی كــودك را مــورد آزار و اذیــت قــرار
دادهانــد و حــدود  42%از پــدران نســبت بــه کــودک ،آزار فیزیکــی
اعمــال کــرده بودنــد 20% ،از آنهــا نیــز از نظــر عاطفــی کــودک
را مــورد بدرفتــاری قــرار داده بودنــد و  8%کــودک را مــورد آزار

جنســی قــرار دادهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه برخــی مطالعــات
نســبت بــه ســایر پژوهشهــا نــرخ تفــاوت بیشــتری بیــن کــودک
آزاری و فرزندکشــی نشــان داده اســت.

ف مواد مخدر :
 2_5سوءمصر 
ســوءمصرف مــواد مخــدر یــا مشــروبات الکلــی ویژگــی مشــترک
اکثــر مرتکبیــن فرزندکشــی در اســترالیا بــوده اســت ،مطالعــه
مرتکبیــن بــا ســابقه خشــونت خانگــی نشــان داد اکثــر آنها ســابقه
اســتفاده از الــکل و یــا مــواد مخــدر را داشــتهاند و در ایــن گــروه
 48%از مــردان و  47%از زنــان ســابقه ســوء مصــرف مــواد مخــدر
یــا الــكل را داشــته انــد .از ســویی دیگــر در پژوهشهــای مشــابهی
کــه در ایالــت ویکتوریــا صــورت گرفــت ،بیــان شــد؛  21%از مــادران
از مــواد مخــدر و یــا الــکل اســتفاده کردهانــد ،همچنیــن  23%از
پــدران و  87%از ناپدریهــا نیــز از الــکل اســتفاده میکردنــد.

 2_6سوء سابقهکیفری:4
در اکثــر مطالعــات مرتبــط بــا فرزندکشــی ،اطالعــات جامعــی در
رابطــه بــا پیشــینه کیفــری مرتکبیــن در دســترس نیســت .چــرا
کــه دســتیابی بــه چنیــن اطالعاتــی دشــوار اســت .بــا ایــن وجــود،
پژوهشــگران در جدیدتریــن مطالعــات در ســطح ملــی ،اطالعــات
شــگفت آوری را در ســه گــروه اصلــی مرتکبیــن در سراســر کشــور
آشــکار کردهانــد .از مجموعــه افــراد مــورد مطالعــه تقریبــا نیمــی
از آن هــا ( )43%ســابقه کیفــری داشــتند (معــادل هشــتاد و ســه
نفــر) و ســه درصــد در زمــان قتــل کــودک بــه قیــد وثیقــه یــا
آزادی مشــروط آزاد بودنــد و یــا مجازاتشــان تعلیــق شــده بــود.
در مطالعاتــی کــه در ایالــت ویکتوریــا صــورت گرفــت ،پیشــینه
کیفــری مرتکبیــن  20%کمتــر از مطالعــات ملــی نشــان داده شــد و
مــادران نســبت بــه پــدران دارای پیشــینه کیفــری کمتــری بودنــد

 .1گفتنی است در پژوهشهای موجود ،افسردگی نیز از جمله شاخصههای بیماریهای روانی به حساب آمده است.
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خبرنامه
عدالت
کیفری
و تنهــا  30%از آنهــا ســابقه ارتــکاب جــرم داشــتند .حــدود 54%
از پــدران و ناپدریهــا در کنــار هــم دارای ســوء ســابقه کیفــری
بودنــد و از لحــاظ نــوع جــرم نیــز مــردان بیشــتر بــه «جرایــم
خشــونت آمیــز» و زنــان بــه جــرم «ســوء مصــرف مــواد مخــدر»
محکــوم شــده بودنــد .بــا این حــال  ،تعــداد کمــی از مــادران (20%
از کســانی کــه دارای محکومیــت هســتند) بــه جــرم خشــونت و
تعــداد کمتــری بــرای جرائــم مالــی محکــوم شــده بودنــد.

 2_7موقعیتجغرافیایی :1
موقعیــت جغرافیایــی و خانــه بزهدیــده نیــز از جملــه عوامــل
موثــر در فرزندکشــی بــه حســاب میآیــد کــه کمتــر مــورد توجــه
پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت .باایــن حــال ،مطالعاتــی کــه در
ایالــت ویکتوریــا صــورت گرفتــه اســت نــرخ فرزندکشــی را در
مناطــق حاشــیه نشــین (در حومــه ملبــورن) بیشــتر آشــکار کــرده
اســت .عــدم وجــود خدمــات بهداشــتی و درمانــی در ایــن مناطــق
عامــل گســترش ایــن پدیــده جنایــی اســت .بــا شــیوع بیشــتر
مــرگ و میــر کــودکان در مناطــق روســتایی(بهویژه مــرگ و میــر
نــوزادان) میتــوان گفــت فقــدان خدمــات بهداشــتی ،درمانــی،
رفاهــی و محافظــه کاریهــای مذهبــی در مناطــق روســتایی باعــث
افزایــش آمــار فرزندکشــی در اســترالیا بــوده اســت.

 2_8استفاده از خدمات:2
مطالعــات اخیــر در ایالــت ویکتوریــا نشــان داده اســت والدیــن بــا
مراکــز خدماتــی و مراکــز خدماتــی بــا والدیــن در تمــاس بودهانــد
امــا متاســفانه درصــد کمــی از خانوادههــا بــا مراکــز حمایــت
از کــودکان در تمــاس بودهانــد و اکثــر اوقــات مخاطــب ایــن
مشــاورهها تنهــا مــادران بودهانــد و نیمــی از پــدران ( )43%تنهــا
بــا یــک پزشــک عمومــی در تمــاس بودهانــد .نکتــه منفــی دیگــر
توقــف و ادام ـهدار نبــودن خدمــات روانپزشــکی پــس از ترخیــص
مراجعیــن از مرکــز خدماتــی اســت .اثــری از پیگیــری حــال
مراجعیــن ولــو بــرای مــدت زمانــی کوتــاه و ارزیابــی احتمــال
خطــر بــرای کــودکان در ایــن مراکــز دیــده نمیشــود .مطالعــات
اخیــر در مــورد مــرگ و میــر کــودکان نیــز بــه نادیــده گرفتــن
مــردان خشــن توســط ایــن مراکــز اشــاره دارد.

 _3مداخلهوپیشگیری:3
پراکندگــی موجــود در تحقیقــات مرتبــط بــا فرزندکشــی در مــورد
مداخلــه یــا بهطــور گســتردهتر در مــورد پیشــگیری ،نــه تنهــا در
اســترالیا بلکــه در عرصــه بینالمللــی نیــز بــه چشــم میخــورد.
تحقیقــات موجــود صرفــا تحــت تاثیــر مطالعاتــی در مــورد مــرگ
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و میــر کــودکان و تعامــل بیــن خدمــات ،فرزنــدان و خانوادههــای
آنهاســت و تنهــا در قالــب پیشــنهاد و بــدون ارائــه راهــکار ،بهبــود
مداخلــه را راهــی بــرای پیشــگیری در نظــر گرفتــه اســت .بــا ایــن
حــال برخــی مطالعــات بــر بهبــود عملكــرد حرفــهای متمرکــز
شــدهاند ،زیــرا مراجعــان از متخصصــان انتظــار فهــم بهتــر از
عوامــل خطــر و پیچیدگــی مشــکالت خانوادگــی را دارنــد .نیــاز
بــه انجــام تحقیقــات دقیقتــر و عمیقتــر و انجــام مداخــات
آگاهانهتــر و فعاالنهتــر در دورههــای طوالنــی مــدت نیــز از جملــه
عوامــل موثــر در ایــن زمینــه اســت .طبــق مطالعــات صــورت
گرفتــه در انگلســتان الگویــی از مداخلــه تحــت عنوان؛ «پیشــگیری
مبتنــی بــر ارزش و اعتبــار خدمــات» ،اعــم از خدمــات فراگیــر و
هدفمنــد بــه عنــوان اصلیتریــن عامــل حمایتــی معرفــی شــده
اســت .گفتنــی اســت عوامــل خطــری کــه در مطالعــات انگلیســی
شــناخته شــده اســت همــان مــواردی اســت کــه در طــی مطالعــات
اســترالیا بیــان شــده اســت؛ یعنــی آســیبپذیری کــودکان بســیار
خردســال (زیــر چهــار ســال) ،بیمــاری روانــی مرتکــب ،ســابقه
خشــونت خانگــی ،جدایــی والدیــن ،ســوء مصــرف مــواد ،کــودک
آزاری قبلــی ،پیشــینه کیفــری مرتکــب ،حضــور ناپــدری و عــدم
همــکاری مجــرم بــا مراکــر خدمــات روان درمانــی و بالعکــس.

برآمد
همانطورکــه گفتــه شــد نــرخ فرزندکشــی در اســترالیا در مقایســه
بــا کشــورهای مشــابه ماننــد کانــادا بســیار بــاال اســت و نکتــه
نگــران کنندهتــر رونــد رو بــه رشــد فرزنــد کشــی در کشــور
اســترالیا اسـت .بــا ایــن حــال پژوهشهــای مرتبــط بــا فرزندکشــی
در اســترالیا بیانگــر عوامــل موثــری اســت کــه پیــش از ایــن در
تحقیقــات خــارج از ایــن کشــور برجســته نبــوده اســت .ماننــد؛
جدایــی والدیــن ،نقــش ناپــدری هــا ،پیشــینه کیفــری و ( )...کــه
نســبت بــه هــر کــدام از مرتکبیــن تــا حــدودی متفــاوت هســتند.
در بحــث پیشــگیری ،هــدف قــرار دادن گروههــای اولوی ـتدار بــه
عنــوان یــک روش اصولــی و نظامنــد در کشــور اســترالیا قلمــداد
میگــردد .منظــور از گروههــای اولویــت دار گروههایــی ماننــد
ناپدریهــا هســتند کــه بــا کــودکان زیــر چهــار ســال در ارتباطنــد
یــا پــدران دارای ســابقه خشــونت خانگــی و مــادران مبتــا بــه
اختــاالت روانــی کــه بــا کــودکان زیــر چهــار ســال در ارتباطنــد.
امــا کاهــش آمــار فرزندکشــی دراین کشــور درگــرو انجــام تحقیقات
بیشــتری در ایــن زمینــه اســت ،تحقیقاتــی حــول محور پیشــگیری
و بــه عنــوان بخشــی از ایــن اســتراتژی ،تحقیــق در خصــوص
وابســتگی متقابــل عوامــل و فاکتورهــای موثــر بــر فرزندکشــی و
انــواع مرتکبیــن و همیــن طــور ارتبــاط بیــن مــرگ و میــر ناشــی
ـی محلــی و رفاهــی در
از فرزندکشــی و عــدم وجــود خدمــات درمانـ ِ
ایــن زمینــه مــورد تاکیــد اســت.
1. GeographicLocation
2. Use of Services
3. Intervention and Prevention

18

خبرنامه
عدالت
کیفری

سال سوم  /شماره هشتم  /تابستان 99

رساله دکتری دفاع شده در بهار 1399

ارجاع کیفری؛ مبانی ،چالشها و آثار
دانشــجو :خانــم زینــب لکــی /اســتاد راهنمــا :دکتــر حســین میــر محمــد صادقــی /اســاتید مشــاور:
دکتــر علــی حســین نجفــی ابرندآبــادی و دکتــر رحیــم نوبهــار

چکیده
ارجــاع کیفــری بــه پراکندگــی متــن جرمانــگار و کیفرگــذار اشــاره
دارد؛ جاییکــه عناصــر متشــکله جرایــم بــه شــکل منعطــف در متونــی
چندگانــه بــه تصویــب میرســد و نیــز جاییکــه پاســخگذاری و
وصفگــذاری کیفــری ،بــه شــکل عاری ـهای انجــام میپذیــرد .ارجــاع
کیفــری بخشــی از تحــول در حقــوق کیفــری ،تغییــر کارکــرد عنصــر
قانونــی جرایــم و رونــد فرســایش تدریجــی حاکمیــت قانون ،محســوب
میشــود .پدیــداری کــه تشــخص ســنتی اصــل قانونمنــدی ،تفکیــک
قــوا و بــه طــور ویــژه کیفیــت قانــون را مخــدوش نمــوده و از رهگــذر
کاهــش پیشبینــی پذیــری آثــار قانــون ،حقــوق و آزادیهــای افــراد
را در معــرض تهدیــد قــرار میدهــد .بنابرایــن ،مســأله اصلــی ایــن
پژوهــش بررســی خاســتگاه و بســترهای ارجــاع کیفــری ،چالشهــا و
پیامدهــای کاربســت آن در مرحلــه تقنینــی و قضایــی اســت.
برابــر یافتههــای پژوهــش حاضــر کــه از نظــر نــوع کیفــی و بــه
لحــاظ روش توصیفی-تحلیلــی اســت ،مبانــی ارجــاع کیفــری را
بایــد در تنــزل جایــگاه اصولگرایــی کیفــری ناشــی از تحــوالت
حقــوق کیفــری جســتجو کــرد؛ تحوالتــی کــه از یــک ســو ،ریشــه
در ظهــور آموزه-هــای فرانوگرا-عملگــرا و پدیــده رشــد حقــوق
کیفــری و بــه طــور کلــی لــزوم جرمانــگاری و کیفرگــذاری منطبــق
بــر پویایــی حقــوق کیفــری و از دیگــر ســو ،ریشــه در برتــری رویکــرد
ایدئولوژیمــدار بــه حقــوق کیفــری دارد .حقــوق کیفــری بــر پایــه
انگارههــای فردگرایانــه غیرمنعطــف ،مطلــق ،کلــی و دائمــی ســامان
یافــت و امــروزه تحــت تأثیــر اندیشــهها و پیشآمدهــای جدیــد،
بــه ســمت نســبیگرایی ،انعطافپذیــری و اجتماعــی شــدن پیــش
مــیرود .اجتماعــی شــدن حقــوق تحــت تأثیــر اندیشــههای فــوق،
حقــوق مــدرن را از یــک امــر متافیزیکــی بــه حقــوق کارکردگرا ســوق
داده اســت .همزمــان پیشآمدهــای نویــن نیــز رشــد حقــوق کیفــری
را در پــی داشــته اســت ،جاییکــه جرایــم پیرامونــی بــا ویژگــی
اولویــت بخشــی بــه مصالــح اجتماعــی و فنــی بــودن ،در حاشــیه
جرایــم مرکــزی ،ایجــاد شدهاســت .جرایــم پیرامونــی شــامل جرایــم

پیشــگیرنده (مانــع) ،جرایــم همپوشــان و تبعــی اقتضائــات ویــژهای
دارد کــه الزامــاً بــا رویکــرد مطلقگــرا بــه اصــول حقــوق کیفــری،
قابــل پاســخگویی نیســتند .بدینســان ،در پــارهای از مــوارد ،در
جهــت دفــاع از منافــع اجتمــاع و همســویی بــا ماهیــت و ویژگیهــای
جرایــم پیرامونــی ،کلیگرایــی تقنینــی و اشــتراک مســاعی قانــون و
مصوبــات اداری-اجرایــی در تبییــن مؤلفههــای عنصــر مــادی جــرم
را شــاهد هســتیم .همچنیــن نیــاز قانونگــذاران در همگامســازی
حقــوق کیفــری بــا پیشآمدهــای نویــن ،کاربســت اســتعاره تقنینــی
و ارجــاع کیفــر را بــه دنبــال داشــته اســت .بــا ایــن حــال در نظــام
کیفــری ایــران ،رویکــرد ایدئولوژیــک بــه حقــوق کیفــری ماهیــت
ویــژهای بــه ارجاعــات کیفــری بخشــیده اســت و انعطافپذیــری
در تبییــن جــرم و ارجــاع کیفــر و وصــف ،در پــارهای از مــوارد ،در
راســتای تضمیــن و پاسداشـ ِ
ـت منافــع مذهبی-سیاســی کنشــگران
فراینــد قانونگــذاری صــورت میگیــرد؛ جاییکــه وجــود رد پــای
کنشــگران دارای
منافــع ،دغدغههــا و باورهــای سیاســی-مذهبی
ِ
نفــوذ در جرمانــگاری و کیفرگــذاری ،موجــب فرمولبنــدی قوانیــن
بــه شــکل ارجاعــی و مبهــم شــدهاســت.
قوانیــن ارجاعــی افــزون بــر چالشهــای نظــری از قبیــل تقابــل
بــا پیشبینــی پذیــری قانــون ،وصفگــذاری منصفانــه ،هشــدار
منصفانــه ،تعینناپذیــری مضاعــف و غیــره موجبــات تعــارض سیاســت
جنایــی تقنینــی و قضایــی و نیــز خوانشهــای ناهمگــن قضایــی
از قوانیــن ارجاعــی را فراهــم آورده اســت .بــا توجــه بــه مبانــی و
بســترها ،اگرچــه ارجــاع کیفــری میتوانــد منتهــی بــه نقــض حقــوق
و آزادیهــای فــردی شــود امــا در پــارهای از مــوارد ،رویکــرد کلــی آن
افزایــش کارایــی نظــام عدالــت کیفــری اســت .از ایــن رو ،ضمــن عــدم
پذیــرش ارجــاع کیفــری بــه عنــوان یــک تدبیــ ِر همــواره مطلــوب،
از گــذر بهکارگیــری راهبردهــا و ضابطههــای تقنینــی و قضایــی
میتــوان ضمــن کاهــش چالشهــای ارجــاع کیفــری ،بــر کارایــی
آن افــزود.
واژگان کلیــدی :ارجــاع کیفــری ،اصولگریــزی ،جرایــم پیرامونــی،
وصفگــذاری منصفانــه ،فراینــد قانونگــذاری کیفــری ،تعینناپذیــری.
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تنظیمکننده :مهرنوش ایمانی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 .1قانــون حمایــت
از اطفــال و
نو جو ا نــا ن :
ایــن قانــون مشــتمل
بــر پنجــاه و يــك
مــاده و پانــزده
تبصــره اســت کــه
در جلســه علنــي
مــورخ 1399/02/23مجلــس شــوراي اســاميتصويــب شــد
و در تاريــخ  ۱۳۹۹/۲/۳۱بــه تأييــد شــوراي نگهبــان رســيد.
همانطــور کــه از نــام ایــن قانــون پیداســت بــه دنبــال ارائــه
حمایتــی جامــع و کافــی از اطفــال و نوجوانــان اســت؛ از
ایــن رو در گام نخســت کــودکان را در چهــار گــروه بزهــکار،
بزهدیــده ،شــاهد و در معــرض خطــر قــرار داده اســت تــا
بتوانــد بــه تناســب حمایتهــای مقتضــی را از آنــان بــه عمــل
آورد .ســپس ،آســیبهایی را کــه میتواننــد منجــر بــه رنــج
کــودکان شــوند برشــمردهاند کــه از آن جملــه میتــوان بــه
بیتوجهــی و ســهلانگاری ،ســوءرفتار ،بهرهکشــی اقتصــادی،
محــروم کــردن کــودکان از تحصیــل و  ...اشــاره کــرد.

توجــه بــه بعــد حمایتــی ،منجــر بــه بیتوجهــی مقنــن
بــه بعــد قضایــی و اجرایــی نشــده اســت .لــذا ،ســاختارها و
دســتگاههایی بــرای اجرایــی کــردن اقدامــات پیشبینــی
شــده در ایــن قانــون در نظــر گرفتــه شــده اســت .ده ســازمان
قضایــی نــام بــرده شــده در ایــن قانــون عبارتنــد از :بهزیســتی،
نیــروی انتظامــی ،ســازمان زندانهــا ،وزارت کشــور ،اداره ثبــت
احــوال ،وزارت تعــاون ،وزارت بهداشــت و صــدا و ســیما.
 .2قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:
در مــورخ  1399/02/23قانــون فــوق مشــتمل بــر پانــزده
مــاده در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد و در تاریــخ
 1399/03/07توســط شــورای نگهبــان مــورد تأییــد قــرار
گرفــت .در قانــون مذکــور مقنــن عــاوه بــر اینکــه بــا کاهــش
میــزان حبــس برخــی از جرائــم اقدامــی در راســتای اجــرای
سیاســت کلــی حبسزدایــی انجــام داده ،تغییــرات نســبتاً
قابــل توجهــی نیــز در دایــره شــمول مفاهیــم و نهادهــای
حقــوق کیفــری از قبیــل جرایــم قابــل گذشــت ،تعــدد جــرم،
تکــرار جــرم ،تبدیــل و تقلیــل مجــازات ،تعلیــق مجــازات،
جایگزینهــای حبــس و غیــره ایجــاد کــرده اســت.

تازههای طرح
 .1طرح شفافیت آرا نمایندگان:
بــه موجــب ایــن طــرح کــه در قالــب مــاده واحــدهای در تاریــخ 1399/04/02
بــا امضــای  176نفــر از نماینــدگان بــه مجلــس ارائــه شــد پیشــنهاد گردیــد
کــه تغییراتــی در متــن قانــون آییننامــه داخلــی مجلــس شــورای اســامی
اعمــال گــردد کــه بــه عنــوان مهمتریــن ایــن تغییــرات میتــوان بــه
افــزودن تبصــرهای در راســتای شفافســازی آرای نماینــدگان مجلــس بــه
مــاده  119قانــون مذکــور اشــاره کــرد.
 .2طرح مبارزه با جرائم اقتصادی:
نظــر بــه تبعــات ســوء و هزینههــای بســیار بــاالی سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی مفاســد اقتصــادی ،طرحــی بــا  51مــاده در
مــورخ  1399/04/03بــه منظــور مهــار معضــل مفاســد اقتصــادی بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه گردیــد .بنابــر مقدمــات و
دالیــل توجیهــی بیــان شــده تــاش مدونیــن ایــن طــرح بــر ایــن اســت کــه خالهــا و آســیبهای موجــود در ایــن خصــوص را
از قبیــل عــدم وجــود تشــکیالت یــا نهــاد خاصــی بــرای مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی ،فقــدان مدیریــت پروندههــای مربــوط
بــه مفاســد اقتصــادی ،فقــدان نیروهــای نخبــه و متخصــص ،فقــدان دادســرا و دادگاههــای تخصصــی جرائــم اقتصــادی
و  ...رفــع کنــد.
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خبرنامه
عدالت
کیفری

 .3رای وحدت رویه شماره :1399/04/10 - 790
قانونگذار به شرح مواد  ۴۷۵ ،۴۷۴ ،۴۳۵و  ۴۸۷قانون مجازات اسالمی
مصوب  ۱۳۹۲و با لحاظ موازین فقهی ،در همه موارد قتل نفس یا
مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه
شناسایی شده یا نشده باشد ،پرداخت دیه از بیتالمال را مقرر کرده
است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی،
پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در
مواد قانونی مربوط رعایت شود .بنا به مراتب ،در مواردی که مرتکب
صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد ،پرداخت دیه بر عهده
بیتالمال است و رأی شماره  ۱۳۶۵مورخ  1396/12/23شعبه ۲۴
دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد
به اکثریت آراء هیأت عمومی ،صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
 .1رای وحدت رویه شماره :1399/03/27-788
این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مستفاد از مواد  ۴۱۹ ،۴۱۸و  ۴۲۱قانون تجارت و سایر مقررات
با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،
مربوط ،طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام
دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد  ۵۶۱و  ۵۶۲قانون
مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند،
 .4رای وحدت رویه شماره :1399/04/17 - 791
که در رأی وحدت رویه شماره  ۱۵۵ـ  ۱۴/۱۲/۱۳۴۷هیأت عمومی
با عنایت به ماده ۳۰قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب
دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است .با توجه به اینکه مسئولیت
1390/07/17رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا
ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه
اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم ( )۱۷۱قانون اساسی
باشد ،خسارت تأخیر تأدیه فوقالذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز
جمهوری اسالمی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به
قابل مطالبه نیست .بنا به مراتب ،رأی شماره  ۱۶۹ـ ۹/۲/۱۳۹۸
احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر
بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به
انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه
این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قاضی ،دعوا را حسب مورد ،به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه
با اصالحات بعدی ،در موارد مشابه برای شعب دیوان ،دادگاهها و سایر
عمومی حقوقی صالح اقامه کند .بر این اساس ،رأی شماره ۰۰۶۴۶
مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
مورخ  1398/04/30شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی
 .2رای وحدت رویه شماره  ۷۸9ـ : 1399/04/03
تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به
کیفری مصوب  ،۱۳۹۲در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور
آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه ،مقررات خاصی در قانون
و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام
صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده
 .5رای وحدت رویه شماره :1399/04/24 - 792
و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده  ۵۳۷همین
با توجه به اینکه برابر تبصره  ۵ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای
قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق ،تاریخ اعالن (آگهی)
آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب  ،1389/04/13آراء کمیسیون
احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ
رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر
مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخرالتصویب
در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطالق بند ۲
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی وجود ندارد
ماده  ۱۰قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
و با عنایت به اصل عدم نسخ ،اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام
1392/03/25مجمع تشخیص مصلحت نظام ،دولتی بودن شرکت
ورشکستگی ،خارج از مهلتهای مذکور در ماده  ۵۳۷قانون یاد شده
سهامی آب منطقهای ،نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل
در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد .بنا به مراتب ،رأی
آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان
شماره  ۲۸۴مورخ  1397/12/27شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان
عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره  ۱۰۷۶مورخ 1395/10/19
اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی
شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض
صحیح و مطابق قانون تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده
دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقهای (در
 ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲با اصالحات بعدی ،در
حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی
موارد مشابه برای شعب دیوان ،دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی
تشخیص داده میشود .این رأی طبق ماده  ۴۷۱قانون آیین دادرسی
و غیر آن الزماالتباع است.
کیفری مصوب  ،۱۳۹۲در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور
و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

تازههای آراء وحدت رویه

خبرنامه
عدالت
کیفری
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تازههای نشر
تنظیمکننده :فرشید نظری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 -1جرايم عليه شخصيت معنوى اشخاص /نويسنده  :دكتر حسين مير محمد صادقى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال  /١٣٩٩نوع جلد:
شوميز /قطع وزيرى /قيمت ٢٠٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢١٢٠٩٦٢
 -2مختصر حقوق جزاى عمومى /نويسنده  :دكتر عباس منصور آبادى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال  /١٣٩٩نوع جلد  :شوميز /قطع
وزيرى /قيمت  ٦٠٠٠٠٠ريال /شابك. ٩٧٨٦٢٢٢١٢١٣٩٦
 -3حقوق كيفرى بانكى /نويسنده  :دكتر حسين سميعى زنوز /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال  /١٣٩٩نوع جلد  :شوميز /قطع وزيرى /قيمت
٧٥٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢١٠٨٢
 -4خودكشى ( از تحريم فقهى تا تحريم حقوقى) /نويسنده  :دكتر پيمان حسين زاده /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال  /١٣٩٩نوع جلد :
شوميز /قطع وزيرى /قيمت ٤٠٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢١٢١٣٨٩
 -5پيشگيرى از شكل گيرى باندهاى قاچاق كاال ( با تاكيد بر نقش پليس) /نويسنده  :دكتر محسن رضايى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال
 /١٣٩٩نوع جلد  :شوميز /قطع وزيرى /قيمت ٣٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢١٢١١٧٤
 -6سياست جنايى معطوف به امنيت و آزادى /نويسندگان  :دكتر محسن رضايى ،دكتر محمد ميرزايى /انتشارات ميزان /چاپ اول /سال/١٣٩٩
نوع جلد  :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٣٠٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢١٢١٢٣٥
 -7جرمشناسى تغيير اقليم /نويسنده  :راب وايت /مترجمان :دكتر يزدان صيقل ،دكتر امير ايرانى /انتشارات جنگل /چاپ اول /سال/١٣٩٩
نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٤٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٠٠١٥٨٧٠٣٠
- -8شرح قانون كاهش مجازات حبس تعزيرى مصوب  /١٣٩٩نويسنده :دكتر محمد مصدق /انتشارات جنگل /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع
جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٣٠٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٣٨١٥٣٠
 -9مطالعه تطبيقى جرايم مادى صرف در حقوق ايران و آمريكا /نويسنده :سجاد لشكرى آذر /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد:
شوميز /قطع رقعى /قيمت٢٤٠٠٠٠ريال /شابك . ٩٧٨٦٢٢٧٢٦٩٠٣١
 -10تبليغ عليه نظام جمهورى اسالمى ايران در فضاى مجازى /نويسنده :حسن بيگدلى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد:
شوميز /قطع رقعى /قيمت٢٨٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٧٢٦٩٠٢٤
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عدالت
کیفری

 -11ضمانت اجراى ديوان بين الملل كيفرى در مقابله با نقض حقوق بشر دوستانه /نويسنده :دكتر بهزاد رضوى فرد /انتشارات مجد /چاپ
اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى /قيمت٣٢٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥٣٩٥٠
 -12داورى در رويه قضايى /نويسنده :زهرا فرمان نژاد /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع رقعى /قيمت٣٢٠٠٠٠ريال/
شابك.٩٧٨٦٢٢٧٢٦٩٠٠٠
 -13نخستين قوانين كيفرى ايران /نويسنده :محسن رحيمى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٥٥٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥٤٠٨٧
 -14مبانى فقهى شوراى حل اختالف /نويسنده :مهدى منتظرى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٣٦٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥٤١٣١
 -15رژيم دادرسى جنايات بين المللى /نويسنده :دكتر ابوالفتح خالقى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال  /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى/
قيمت ٣٥٠٠٠٠ريال /شابك .٩٧٨٦٢٢٢٢٥٤٠٢٥
 -16رژيم تعقيب و تحقيق جنايات بينالمللى /نويسنده :دكتر ابوالفتح خالقى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع
وزيرى /قيمت٤١٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٢٢٥٤٠١٨
 -17نگرشى آزمونى به حقوق جزاى عمومى /نويسنده :حميد محبعلى /انتشارات مجد /چاپ اول /سال /١٣٩٩نوع جلد :شوميز /قطع وزيرى/
قيمت٨٠٠٠٠٠ريال /شابك.٩٧٨٦٢٢٧٢٦٩٠٦٢
 -18كيفرشناسى بايستههاى زندان و مجازات /نويسندگان :ديويد اسكات ،نيك فلين /مترجمان :محمد متين پارسا /مهرداد ره نورد واقف/
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