ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ ﺑﯽﻣﺠﺎزات ،ﻣﺼﺪاق دﻫﺸﺘﻨﺎک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﭘﺎرﻣﯿﻦ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺮغ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺨﺮم .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ او را در ﺑﻐﻠﻢ ﺧﻔﻪ
ﮐﺮدم ﺗﺎ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آزاد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮود.

●

اﯾﻦﻫﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۰۲ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻢ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ .ﭘﯿﺶ از آن در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﭘﺪر دﯾﮕﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮدﯾﺲ دو ﮐﻮدک ﻫﻔﺖ و  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺧﻮد ،ﻣﺮگ او را رﻗﻢ زد .در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﻬﺮان
دو دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺪای از ﻋﻠﻞ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ در ﻗﺘﻞﻫﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آﻧﺎن از
ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« وﻻﯾﺖ
ﻗﻬﺮی »ﭘﺪر وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺷﺮﻋﯽ/ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎی ﺟﻮاز اِﻋﻤﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان :ﻗﺼﺎص ﻧﻪ! ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺷﺎﯾﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﻘﻮط ﻗﺼﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ (۱) .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از
ﻣﺠﺎزات ﮐﻠﯽ ﺑﻮده و اﻧﮕﯿﺰه ،ﻋﻠﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺘﯽ ﺗﺴﺎوی دﯾﻦ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ در آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺪر
ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺪام اﻧﮕﯿﺰه ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد راﺑﻄﻪ اﺑﻮﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل
ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻋﻼم و اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ) (۲ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ
ﺟﺪ ﭘﺪری از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﺻﻮرت ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻗﺼﺎص اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و ﺳﺨﻨﯽ از ﻟﺰوم ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ) ،(۳در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ از ﻣﺠﺎزات )ﻗﺼﺎص( ﻣﻌﺎف
ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻣﺮﺗﮑﺐ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺮس از ﺗﺠﺮی آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺗﮑﺮار ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﻓﻘﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎﯾﺖ
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ،ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(

ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم ،ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﻮد
اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر اِﻋﻤﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دادﮔﺎه ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دو ﺷﺮط اﺷﺎره ﺷﺪه از
ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ و اﺟﺒﺎری
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﺧﺸﻮﻧﺖِ ﻣﺠﺎز ﺷﺪه ،ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان ،ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و اﻋﻄﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﭘﺪران ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺪت و
ﺣﺪت ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و ﺟﻮاز
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪران از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ( ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﺧﻮر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم
ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﭘﯿﺎم درﺳﺘﯽ را در
ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎری اﻓﻌﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪران از ﻗﺼﺎص ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺪران از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻗﺼﺎص ﻧﺒﻮده و در ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آن ،ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد را دارﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﻣﺠﺎزات دﯾﻪ »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺒﻮده و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم« ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن »ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﺧﺬ دﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ دارد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ دادﮔﺎه و ﻧﻪ اوﻟﯿﺎی دم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ/ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺼﺎص اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ روﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ اِﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد
ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺪر از ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ،دادﮔﺎهﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻋﻄﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻮاز اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﻣﺎده  ۱۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  «:۲۹۳۱ﻗﺼﺎص در ﺻﻮرﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺪر ﯾﺎ از اﺟﺪاد ﭘﺪری ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎﻗﻞ و در دﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ».
 .۲ﻣﺎده  ۰۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮب  «:۰۷۳۱ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ
ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
 .۳ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ از ﻗﺼﺎص
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام وی ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻﯿﺎﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺗﺠﺮی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد ،دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

