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 چکیده
بررسی جایگاه زنان در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 یکی از مهم ترین مباحث مطرح 
در حوزه ی حقوق زنان است. اشکال های متعددی که از سوی فمینیست ها در مورد حقوق زنان به 
حقوق اســالمی و قوانین جمهوری اســالمی مطرح می شود، پرداختن به این موضوع را از اهمیت 
ویژه ای بهره مند می کند. با بررســی مواد مختلف این قانون و مقایســه ی آن با قوانین قبلی می توان 
گفت، قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 جایگاه زنان را ارتقا بخشیده و سعی داشته برای زنان 
بزهکار وضعیتی همسان با مردان بزهکار و یا در مواردی خفیف تر از آنها را ایجاد کند. این قانون 
با اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مورد زنان بزه دیده حمایت های کیفری و غیرکیفری خاصی را 
پیش بینی کرده است و در قسمت قصاص و دیه نیز به تحوالتی اشاره کرده است؛ در قسمت دیه، 
پیش بینی جبران تفاوت دیه ي زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص امکان 
الزام مرد جانی به پرداخت دیه ي زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ي زن از ســوی بیت المال و 
درنتیجه کمک به اولیای دم زن مقتول، برای قصاص کردن مرد قاتل، ازجمله ي این راهکارهاست. 

 واژگان كلیدی 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392؛ سن مسئولیت کیفری زنان، زنای به عنف، زنای محصنه، 

جبران خسارت زنان قربانی تجاوز به عنف، قصاص زن و دیه  زن.
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1. مقدمه و بیان مسئله
سرگذشت قوانین کیفری در ایران، سرگذشت جالبی است. بعد از انقالب مشروطه و آغاز 
تدوین قوانین مختلف، قوانین جزایی نیز مدّون و الزم االجرا شدند، اما برخالف قوانین مدنی که با 
ثبات اند، قوانین جزایی دائماً دستخوش تغییر شده اند. اولین قانون کیفری در ایران، قانون مجازات 
عمومی 1304 بود که به صورت آزمایشی به تصویب رسید و تا سال 1352یعنی به مدت 48 سال 
اجرا شد. در سال 1352 قانون گذار مواد مربوط به کلیات این قانون را تغییر داد و قانون به صورت 
دائمی مصوب شد، اما با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 1357 و تأکید قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران بر مطابقت قوانین با مقررات اسالمی، تغییر قوانین آغاز شده و قوانین کیفری از 
اولین قوانینی بودند که اصالح شدند. در سال 1361 مجموعه قانون راجع به مجازات اسالمی، قانون 
حدود و قصاص، قانون دیات و در سال 1362 قانون تعزیرات به صورت آزمایشی تصویب و جایگزین 
قانون مجازات عمومی سال 1352 شد. بعد از 9 سال، سه مجموعه ی اول )قانون راجع به مجازات 
اسالمی، قانون حدود و قصاص و قانون دیات(، در یک مجموعه با عنوان قانون مجازات اسالمی 
سال 1370 تجمیع و به صورت آزمایشی تصویب شدند و از همان سال هم این قانون در معرض 
نقد و بررسی قرار گرفت. مقاالت، کتاب ها و پایان نامه های مختلف مواد این قانون را ارزیابی کردند 
و هر روز که می گذشت، نقاط ضعف و اشکال این قانون چه از جنبه ی قانون نگاری و چه از جنبه ی 
قانون  گذاری بیشتر روشن می شد. به همین دلیل مجلس شورای اسالمی، وزارت دادگستری و قوه 
قضائیه درصدد اصالح این قانون برآمدند. مطالعات جدی از سال 1388 و با مشارکت هر سه نهاد 

مذکور شروع شد تا اینکه درنهایت در سال 1392 قانون جدید تصویب و ابالغ شد.
قانون جدید مجازات اسالمی از نظر قانون نگاری اصالحات متعددی دارد، قانون گذار در تدوین 
آن سعی وافر داشت که اصول و قواعد قانون نگاری همچون صریح و روشن بودن قانون، پرهیز از 
جمالت طوالنی، ربط منطقی مواد، تقسیم بندی دقیق مطالب، نظم منطقی مواد و... را رعایت 
کند، اگرچه به نظر نویسنده همچنان ایراداتی باقی است، ولی از جنبه ی محتوایی نیز این قانون 
نوآوری های تأمل برانگیز و درخور تقدیری دارد. مجازات های تعزیری به هشت قسم تقسیم می شود 
که پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیش بینی نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، 
نظام نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس، مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و 

نوجوانان ازجمله این موارد هستند.
بی شک برای عالقه مندان به بررسی این قانون، موضع گیری این قانون در مورد وضعیت حقوقی-
کیفری زنان موضوعی بسیار جالب است. ازآنجاکه در قوانین جمهوری اسالمی ایران موادی بوده و 
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هستند که ممکن است به ظاهر از تبعیض حقوقی علیه زنان و یا شدت عمل و سختگیری نسبت 
به مجرمان زن و نیز زنان بزه دیده حکایت کنند، این سؤال پیش می آید که این قانون چه گام  یا 

گام هایی را برای رفع این مشکل برداشته است.
اشکال های موجود درباره ی حقوق زنان حداقل در چهار حوزه ی  مسئولیت کیفری، حدود، 
قصاص و دیات مطرح می شود، بنابراین می توان قانون مجازات اسالمی 1392 را از این چهار 
منظر مطالعه کرد. پیش از ورود به اصل بحث، الزم به توضیح است که در این نوشتار، مقصود 
از »فقه و حقوق اسالمی«، فقه امامیه یعنی فقه شیعی است. طبیعتاً میان فقه امامیه و فقه اهل 
سنت، همگرایی ها و واگرایی ها ازجمله در مباحث حقوق کیفری وجود دارد، اما ازآنجاکه مبنای 
قانون گذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران فقه شیعه دوازده امامی، یعنی فقه امامیه است، 

بنابراین محور بحث این مقاله هم درخصوص همین فقه است.

2. سن مسئولیت کیفری
یکی از چالش های مهم حقوق کیفری اسالمی، سن مسئولیت کیفری است. از منظر فقه اسالمی، 
برای انجام دادن امور مالی و حقوقی عالوه بر عقل و بلوغ، »رشد« نیز شرط شده و کسی که به 
حد رشد نرسیده و به اصطالح »سفیه« است، اگر چه بالغ و عاقل باشد، محجور و ممنوع از انجام 
دادن اعمال حقوقی است و به تعبیر حقوقی اهلیت استیفا یا اهلیت انجام دادن اعمال حقوقی را 
ندارد. در میان دیدگاه های حقوقی معاصر، نظریه ی لزوم رشد کیفری مطرح است؛ به این بیان که 
به سان اعمال حقوقی، مسئولیت کیفری نیز به احراز رشد نیاز دارد )بهمن پوری و همکاران، 1396: 
58(. براساس نظر مشهور فقیهان، سن مسئولیت کیفری برای دختران با پایان 9 سال قمری1 و 

برای پسران با پایان 15 سال قمری آغاز می شود و درنتیجه تکالیف و وظایف زیادی همچون لزوم 
اجتناب از ارتکاب جرائم از یک سو و وجود مسئولیت کیفری درنتیجه ی  ارتکاب جرم از سوی دیگر 

حاصل می شود. این بدان معناست که دختران خیلی زودتر از پسران، مخاطب قانون می شوند. 
ماده  )147( قانون مجازات اسالمی 1392 به  تبع فقه اسالمی مقرر می دارد: »سن بلوغ در 
دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است«، اما از دو جنبه تحولی در این 
خصوص دیده می شود: اول اینکه، قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 در جرائم مستوجب تعزیر 

1. هر سال قمری، 10 روز کمتر از سال شمسی و سال میالدی است. بنابراین اتمام 9 سال قمری برای دختران با گذشت 8 
سال و 9 ماه شمسی و میالدی و اتمام 15 سال قمری برای پسران با گذشت 14 سال و پنج ماه شمسی و یا میالدی از زمان 

تولد صورت می گیرد و پس از گذشت این دو زمان، دختر و پسر بالغ به شمار می روند. 
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قائل به برابری پسران و دختران است. دوم اینکه، این قانون در جرائم مستوجب حد یا قصاص 
لزوم رشد عقلی، علم به حرمت و علم به ماهیت را در مسئولیت کیفری پیش بینی کرده است. 

2-1. برابری پسران و دختران در جرائم مستوجب تعزیر
قانون گذار در جرائم تعزیری که تقریباً 90 درصد جرائم را تشکیل می دهند، به برابری دختران 

و پسران معتقد است.
توضیح اینکه: مطابق ماده ی )2( قانون فعلی »هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون 
برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود« و مطابق ماده ی )12( مجازات های 

مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.
هر رفتاری که یکی از این چهار قسم مجازات را داشته باشد، جرم تلقی می شود. حد، مجازاتی 
است که نوع و مقدار آن در شرع مشخص شده است. این گونه مجازات ها بسیار محدود است، 
به گونه ای که مشهور فقها تعداد جرائم حدی را هشت مورد )زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب 
مسکر، قذف، سرقت و محاربه( و برخی تا 17 مورد و عده ای بیشتر برشمرده اند )حاجی ده آبادی، 

.)39-44 :1391

ویژگی خاص مجازات های حدی آن است که قاضی دادگاه به هیچ وجه حق تغییر در مقدار، 
نوع و میزان آنها را ندارد. ماده  )219( مقرر می دارد: 

دادگاه نمی تواند، کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا 
تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون، 

قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

قصاص و دیه هم محدودند زیرا تنها در قتل، جرح و قطع عضو و در یک جمله جرائم علیه 
تمامیت جسمانی اشخاص مطرح می شود، اما تعزیر، مجازاتی است که نوع و مقدارش در شرع 
تعیین نشده است و بر دو نوع است محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی )ماده  18(. در حال 
حاضر، نوع و میزان مجازات تعزیری را حاکمیت مشخص می کند. تعداد جرائم تعزیری نسبت 
به جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه بسیار زیاد است: از جعل و استفاده از سند مجعول گرفته 
تا خیانت در امانت و کالهبرداری، اختالس، ارتشا، توهین )غیر از قذف(، سرقت های تعزیری، 

رانندگی بدون گواهی نامه و....
قانون گذار ذیل فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسالمی باعنوان »مجازات ها 

و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان« در ماده )88( مقرر می دارد:
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ماده  88 - درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در 
زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را 

اتخاذ می کند:

الف( تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت 
در حسن اخالق طفل یا نوجوان.... .

قانون گذار در این ماده میان دختر و پسری که مرتکب جرم تعزیری شده اند و سن آنها نه تا 
پانزده سال تمام شمسی است تفاوتی قائل نشده است.

همچنین در ماده  بعد مقرر می دارد:
ماده  89 - درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، 

بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود:

الف( نگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال... .

قانون گذار در این مورد نیز میان دختر و پسر فرقی نگذاشته است. مبنای شرعی این تصمیم 
قانون گذار، »قاعده التعزیر بمایراه الحاکم« است.  

2-2. پیش بینی رشد کیفری در جرائم مستوجب حد یا قصاص 
یکی از سؤاالت بسیار مهم این است که آیا عالوه بر بلوغ، رشد کیفری هم در مسئولیت کیفری 
شرط است یا همین که شخص بالغ و مرتکب جرم شد، مجازات می شود اعم از آنکه رشید باشد 
یا خیر؟ قبل از قانون مجازات اسالمی سال 1392 در قوانین کیفری جمهوری اسالمی اثری از 
رشد کیفری دیده نمی شد، اما در حال حاضر، قانون گذار درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت 
آن و نیز رشد و کمال عقل را شرط می داند. نتیجه آن می شود که مطابق مواد )88( و )89(،  در 
جرائم تعزیری دخترانی که 9 سال قمری در آنها تمام شده با پسران وضعیتی یکسان دارند و در 
جرائم حدی و قصاصی درصورتی مجازات حّدی و یا قصاصی بر ایشان اعمال می شود که رشید 

باشند. ماده 91 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در این باره مقرر می دارد: 
ماده  91 - در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت 
جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود 
داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل 

محکوم شوند.1 

1. یعنی مجازات تعزیزی اعمال می شود.
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تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعالم 
یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

3. حدود
زنان در کنار کودکان، نوجوانان و... قربانیان خاص به شمار می روند که با توجه به وضعیت 
خاصشان نیازمند حمایت افتراقی هستند. تحوالت قانون مجازات اسالمی 1392 در قسمت حدود 

برای حمایت از زنان بزه دیده  در حوزه ی جرائم جنسی است. 

3-1. لزوم پرداخت دیه و خسارت مالی به زنان قربانی تجاوز جنسی
اگرچه مطابق مقررات اسالمی، رابطه ی جنسی مرد و زنی که میان آنها علقه ی زوجیت وجود 
ندارد، به هر شکل باشد حرام و مستوجب مجازات است، اما این رابطه اگر به شکل جماع و دخول 
باشد، مستوجب مجازات حدی زنا خواهد بود. زنا خود اقسامی دارد که یکی از مهم ترین انواع آن 
تجاوز به عنف است. اگر مردی به عنف و اکراه با زنی که همسرش نیست، رابطه ی جنسی از نوع 
دخول برقرار کند، مرتکب زنای به عنف شده است. مجازات زنای به عنف اعدام است که در قوانین 
قبلی و نیز قانون فعلی در بند »ت« ماده )224( آمده است. در کنار این مجازات، جبران خسارت 
مجنی علیه جرم تجاوز به عنف نیز ضروری است. بدیهی است، چنین زنی از حیث عاطفی، روحی 
- روانی و نیز جسمی. آسیب های فراوان دیده است و صرف مجازات زانی، بسیاری از آسیب های 
او را جبران نمی کند. قانون مجازات اسالمی سال 1392برای اولین بار به تبع فقه اسالمی، برای 
مرتکب عالوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی نیز قائل شده است و او را ملزم به پرداخت 

خسارت مالی به زیان دیده کرده است:
ماده  231- در موارد زنای به عنف و در حکم آن،  درصورتی که زن باکره باشد، مرتکب 
عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکارة و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که 

باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

مقصود از »ارش البکارة« این است که پارگی پرده بکارت و به تعبیر بهتر از بین رفتن بکارت 
دختر بکر در زنای به عنف مستوجب ارش است. درحالی که اگر دختر باکره رضایت به زنا داشته 

باشد، مستحق ارش البکارة نیست. 
ماده )449( قانون مجازات اسالمی، در تعریف ارش مقرر می دارد:
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دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت 
جنایت و تأثیر آن بر سالمت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با درنظر گرفتن دیه مقدر 

و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. 

عالوه بر ارش البکارة، زانی به عنف باید مهرالمثل نیز به این زن بپردازد. مطابق فقه اسالمی برای 
ازدواج، الزم است که مرد به زن مهر بدهد، این مهر در بیشتر موارد به شکل مقداری پول، طال و 
جواهرات، زمین و خانه است. زانی به عنف باید برای دختر باکره عالوه بر ارش البکارة، مهرالمثل نیز 
بپردازد. مقصود از مهرالمثل این است که دادگاه باید بررسی کند، اگر این زن )قربانی تجاوز به عنف( 
قرار بود ازدواج کند، با توجه به ویژگی هایی که دارد )سواد و تحصیالت، خانواده، سن و...( میزان 
معمول مهریه ای که برای وی تعیین می شد، چقدر بود که این مبلغ همان مهرالمثل است. بدیهی 
است، مهرالمثل حسب زمان و مکان متفاوت است. بنابراین در تجاوز به عنف با دختر بکر، زانی باید 
هم ارش البکارة و هم مهرالمثل بپردازد، اما اگر مرد به زنی تجاوز به عنف کرده که بکر نباشد، دیگر 
ارش البکارة الزم نیست و مرد باید مهرالمثل به او بدهد )محمودیان اصفهانی و مالمیر، 1392: 109-120(.
این در حالی است که در لواط به عنف، چنین وضعیتی دیده نمی شود؛ یعنی اگر مردی قربانی 
لواط به عنف و متحمل آسیب جسمی همچون کبودی مقعد شود، پرداخت دیه به وی الزم است، 
اما این دیه همان دیه ای است که برای کبودی سایر اعضای بدن الزم است. به تعبیر دیگر قانون گذار 

در لواط به عنف، حمایت غیرکیفری خاصی انجام نداده است.

3-2. توسعهی مصادیق زنای به عنف
زنای به عنف یعنی زنایی که با اکراه و اجبار انجام شود، مردی زنی را می رباید و با زور و بدون 
رضایت او با وی جماع می کند. قانون گذار در سال 1392 موارد زنای به عنف را توسعه داده شامل 
زنا با زنی که در حال بیهوشی،  خواب، مستی، با اغفال، فریب و قربانی و... است، می داند. تبصره 

)2( ماده )224( این قانون مقرر می دارد: 
ماده )224(- ... 

تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی 
زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر 
نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز 

حکم فوق جاری است.
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توسعه ی فوق از یک سو باعث شده مسئولیت کیفری مردان زناکار در موارد فوق افزایش یابد 
و این عده درصورت وجود شرایط به اعدام محکوم شوند، از سوی دیگر باعث شده که قربانیان این 
قسم زنا براساس ماده )231( از ارش البکارة و مهرالمثل و درصورتی که بکر نباشند از مهرالمثل 
بهره مند شوند. باید دانست که در غیر زنای به عنف، حکم به پرداخت ارش البکارة و مهرالمثل 
وجود ندارد. بنابراین توسعه ی مصادیق زنای به عنف، باعث حمایت مادی و مالی از قربانیان این 

جرائم می شود.

3-3. جرم انگاری جماع با زوجه میته
گاه ممکن است مردی پس از فوت همسرش با او ر ابطه ی جنسی برقرار کند. قانون گذار برای 
اولین بار به تبع فقه اسالمی و در راستای احترام به مرده، این رابطه را در موارد جماع ولو از ناحیه ی 

شوهر، جرم تلقی کرده است. ماده  )222( قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد: 
جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی 

و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش می شود.

3-4. نپذیرفتن  صرف ادعای فقدان علم یا قصد در جرائم منافی عفت با عنف
همان طورکه اشاره شد، مجازات جرم حد در شرع مشخص شده است و قاضی حق تغییر، 
تقلیل، تبدیل و یا ساقط نمودن مجازات حّدی را ندارد )ماده  219(. این ماده حکایت از آن دارد 
که در حدود، برخورد با مجرم خیلی سخت و بدون هیچ گونه انعطافی رخ می دهد، اما قانون گذار 
به  تبع فقه اسالمی، اقداماتی سهل گیرانه در حدود اتخاذ کرده است. ماده  )218( مقرر می دارد: 

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت 
کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، درصورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و 
اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون 

نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

مالحظه می شود که قانون گذار بالفاصله در تبصره  »1« این ماده، اقدام محبت آمیز به نفع 
مرتکب جرم حّدی را در جرائم منافی عفت با عنف، جاری نمی داند: 

تبصره 1- در جرائم محاربه و افساد فی االرض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا 
اغفال، صرف ادعا، مسقط حّد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

بنابراین زانی به عنف نمی تواند به صرف ادعای فقدان علم یا نبود قصد یا وجود یکی از موانع 
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مسئولیت کیفری همچون صغر، جنون و اکراه از مجازات رهایی یابد، بلکه باید ادعای خود را 
اثبات کند. این برخورد با توجه به اینکه بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی انتظار محاکمه و مجازات 

متجاوز را دارند، تقدیرکردنی است.

3-5. مضیق کردن مفهوم احصان
شوند،  زنا  مرتکب  محصنه  زنی  یا  محصن  مردی  اگر  است.  رجم  محصنه  زنای  مجازات 
مجازات ایشان رجم یا سنگسار است. محصن کسی است که همسر دائمی دارد، درحالی که 
بالغ و عاقل بوده و رابطه ی جنسی از نوع جماع در ُقُبل با همسرش داشته و اینک نیز برای او 
فراهم بوده است، مرتکب عمل زنا شده است. در واقع تشدید مجازات زنای محصن نسبت به 
مجازات زنای غیرمحصن ـ که 100 ضربه شالق است ـ به این  دلیل است که زناکار برخالف 
داشتن امکان برقراری رابطه ی جنسی با همسر خویش و تأمین نیاز جنسی خود، به سراغ عمل 

زشت و حرام زنا رفته است.
به هرحال، مجازات زنای محصنه رجم است و این مجازات همیشه به عنوان یکی از چالش های 
حقوق اسالمی مطرح بوده است. تحولی که در قانون جدید رخ داده است در عمل باعث می شود 
که در مجازات زنای محصنه نه تنها رجم انجام نشود، بلکه اعدام هم به دلیل نبود بینه شرعی 
در بیشتر موارد، انجام نمی شود و شبیه زنای غیرمحصنه، زناکار تنها به 100 ضربه شالق محکوم 

می شود. ماده )225( قانون مجازات اسالمی 1392 مقرر می دارد:  
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با 
پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه 
ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و درغیراین صورت موجب 

100 ضربه شالق برای هریک می باشد.

همچنین قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 در این باره دو تغییر دیگر را نیز ایجاد 
کرده که باعث می شود موارد زنای محصنه تقلیل یابد و  مجازات رجم اجرا نشود. 

اولین مورد این است که قانون مجازات اسالمی 1370 در ماده  )83(، محصن را کسی می دانست 
که پیش از زنا، همسرش با او جماع کرده و او امکان جماع با همسرش را دارد. اطالق ماده هم 
شامل جماع از ُقُبل و هم جماع از ُدبُر بود. بنابراین مردی که با همسرش رابطه از دبر داشته، 
محصن به شمار می رفت. نیز زنی که شوهرش از دبر با او جماع کرده بود، با وجود سایر شرایط، 
محصن به شمار می رفت، اما قانون مجازات اسالمی 1392، جماع را اختصاص به دخول در ُقُبل 
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کرده است )ماده 266( و درنتیجه نه جماع در دبر و نه امکان جماع در دبر، از موارد تحقق احصان 
به شمار نمی رود.

دومین مورد این است که قانون گذار مثال های موارد خروج از احصان را بیشتر کرده است. 
مقایسه ی میان ماده )86( قانون مجازات اسالمی 1370و ماده  )227( قانون مجازات اسالمی سال 

1392، مؤید این ادعاست:
ماده  86 - زنای مرد یا زنی که هریک همسر دائمی دارد، ولی به واسطه مسافرت یا حبس 

و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست. 

ماده  227- اموری ازقبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری 
که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند: ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان 

خارج می کند.

3-6. ابقای تخفیفهای موجود در قانون سابق درخصوص مجازات زنان بزهکار 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 در بخش حدود، تفاوت های کیفری زن و مرد در 
قوانین سابق راـ  که از شدت مجازات نسبت به مرد و تخفیف مجازات نسبت به زن حکایت می کند 

ـ همچنان حفظ کرده است. این تفاوت ها به قرار زیر است:
الف- مجازات مرد زناکار به عنف اعدام است، اما مجازات زن زناکار به عنف اعدام نیست. ماده  
)224( قانون مجازات اسالمی سال 1392 همانند ماده  )82( قانون مجازات اسالمی سال 1370 
مقرر می دارد: »حد زنا در موارد زیر اعدام است« آنگاه در بند »ت« می گوید: »زنای به عنف یا 
اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است«. مالحظه می شود که قانون گذار از واژه ی  زانی که 
به معنای مرد زناکار است بهره جسته و واژه ی زانیه که به معنای زن زناکار است، آورده نشده است. 
با مطالعه ی ماده  )224( و تبصره های آن معلوم می شود که قانون گذار اصاًل به فرضی که زنی، مردی 
را وادار به زنا کند، نپرداخته است. البته در مورد اینکه آیا می توان مرد را اکراه به زنا کرد در فقه 
اختالف عقیده است؛ برخی این اکراه را پذیرفته اند )عاملی، 1410: ج 9، صص 31 و 32؛ عاملی، 1416: 
ج 14، ص 331(، اما گفته شده برخی نپذیرفته اند زیرا مردی که زنا کند نشان دهنده ی  آن است که 

تمایل به زنا داشته و زنا اکراهی نبوده واال با توجه به اینکه برای زنا، تحریک قوای جنسی شرط 
است، اگر چنین مردی که مدعی اکراه است راست گفته باشد، قوای جنسی او تحریک نمی شده 

است )فخرالمحققین، 1387: ج4، ص469(.
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به نظر نگارنده، عقیده ی گروه اول صحیح است، زیرا اکراه اعم از اکراه مادی و معنوی است و 
در اکراه معنوی قصد اکراه شونده برقرار است. اگرچه رضایت او مخدوش است به خصوص امروزه 
که با دارو، و قرص و آمپول می توان کسی را تحریک جنسی کرد. حتی تمایل هم نداشته باشد.

به هرحال قانون گذار در مورد زنی که مردی را وادار به زنا با خویش کند، ساکت است. درنتیجه 
اگر زنای چنین زنی، قسم خاصی از انواع زنا مانند زنای محصنه و زنای با محارم نباشد، وی 

مستحق تنها 100 ضربه شالق است.
ب- شخصی که عقد ازدواج انجام داده، اما هنوز رابطه ی جنسی با همسرش برقرار نکرده است، 
نسبت به کسی که ازدواج نکرده و در حال حاضر همسر ندارد موقعیت بهتری برای اطفای غریزه ی 
جنسی دارد. به همین دلیل، طبیعی است که مجازات زنای چنین فردی بیشتر از مجازات زنای 
فرد ازدواج نکرده باشد. با وجود این قانون گذار به تبع فقه، تنها مجازات مرد زناکار را تشدید کرده 
است و نسبت به زن با این اوصاف، مجازات را تشدید نکرده است. ماده ی )229( قانون مجازات 

1392 مقرر می دارد: 
مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود، حّد وی 100 ضربه شالق، 

تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

تأکید قانون گذار بر »مرد« است. بنابراین اگر زنی با این اوصاف مرتکب زنا شود، مجازات او 
تنها 100 ضربه شالق است، زیرا حجب و حیا و شرم زنان ـ به خصوص مادام که هنوز در منزل 
مشترک مستقر نشده اند و رابطه ی جنسی با شوهر برقرار نکرده اند ـ مانع از آن می شود که از 
شوهر درخواست رابطه ی جنسی کنند. درنتیجه، صرف عقد ازدواج برای او تغییری نسبت به زنی 
که ازدواج نکرده، ایجاد نمی کند. قانون مجازات اسالمی سال 1370 در ماده )87( نیز معترض 

حکم فوق شده بود.
ج- در حقوق اسالم با روابط جنسی نامشروع برخورد بسیار شدیدی می شود. مجازات ها نه 
تنها برای مرتکبان روابط جنسی نامشروع، بلکه برای شخص یا اشخاصی که معاونت در ایجاد 
روابط جنسی نامشروع دارند، پیش بینی شده است. معاونت در ایجاد روابط جنسی نامشروع جرمی 
تعزیری است که میزان مجازات آن در شریعت اسالم معین نشده و در اختیار حاکم است و در 
حال حاضر به وسیله ی حاکمیت اعمال می شود. از میان اقسام این معاونت فقط قوادی جرم انگاری 
شده است. مطابق ماده  )242( قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.  
البته »قوادی جرمی« مقید است، یعنی صرف به هم رساندن کفایت نمی کند و الزم است زنا یا 
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لواط محقق شود تا عنوان قوادی برشخص صادق باشد )تبصره »1« ماده  )242((. قانون گذار هم 
در قانون سابق )ماده  138( و هم در قانون فعلی )ماده  243( میان مرد قّواد و زن قّواد در مجازات، 

تفاوت قائل است. ماده 243 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 مقرر می دارد: 
حد قوادی برای مرد هفتادوپنج ضربه شالق است و برای بار دوم عالوه بر هفتادوپنج ضربه 
شالق به عنوان حد، به تبعید تا یکسال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص 

می کند و برای زن فقط هفتادوپنج ضربه شالق است.

مشاهده می شود که قانون گذار برای مرد قواد در بار دوم، تبعید تا یک سال پیش بینی کرده 
است. چون او به خاطر آشنایی با افراد به راحتی می تواند در شهر خود مرتکب قوادی شود، اما در 
تبعید تا بخواهد با افراد منحرف جنسی آشنا شود، مدت زمانی طول می کشد و درنتیجه نمی تواند 

به راحتی مرتکب این کار شود.
نبود مجازات تبعید برای زن قواد به این خاطر است که تبعید زن به منطقه ای دیگر چه بسا 
باعث شود، آن زن خود به انحرافات جنسی همچون زنا و مساحقه مبتال شود و تبعید به جای آنکه 
بازدارنده و باعث اصالح او شود، بیشتر سبب فساد او شود. همچنین دوری او از خانواده ممکن 
است آسیب هایی را هم برای او و هم برای خانواده اش ایجاد کند. الزم به ذکر است قانون سابق 
در مرتبه ی اول مجازات تبعید را برای مرد قواد پیش بینی کرده بود، اما قانون فعلی تبعید را در 

مرتبه ی دوم مقرر داشته که به نظر مناسب تر است.

4. قصاص

قصاص در اصطالح فقهی به  معنای کیفری است که جانی به  علت ارتکاب جنایت عمدی بدان 
محکوم می شود و با جنایت وی برابر است )نجفی، 1367: ج 42، ص 7(.

مطابق فقه اسالمی صرف ارتکاب جنایت عمدی برای قصاص کردن جانی کفایت نمی کند 
و براي تحقق قصاص شرایطی الزم است ازجمله اینکه اگر مردی نسبت به مردی دیگر یا زنی 
بر زنی دیگر مرتکب جنایت عمدی شود حکم به قصاص داده می شود، اما اگر مرد نسبت به زن 
مرتکب جنایت شود با توجه به تفاوت میزان دیه ي زن و مرد حکم قضیه فرق می کند. اگر مردی 
زنی را عمداً به قتل برساند، اولیای دم زن می توانند مرد را قصاص کنند، به شرط آنکه نصف دیه ی 
مرد را به او بپردازند. درحالی که اگر زنی، مردی را بکشد، زن بدون پرداخت و یا دریافت هیچ  
دیه ای قصاص می شود. این مسئله از گذشته محل بحث قرار گرفته است. اگرچه در قرآن کریم 
چنین امری به صراحت نیامده است و تنها عبارات جان در مقابل جان )مائده: 45(، مرد آزاد در 
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مقابل مرد آزاد و زن در مقابل زن )بقره: 178( ذکر شده است، اما روایات بسیار زیادي حاکی است 
که برای قصاص کردن مرد قاتل، اولیای دم زن باید نصف دیه ي نفس را به او بدهند )حر عاملی، 
1414: ج 28، صص 87-80(. فقهای شیعه نیز به این روایات فتوا داده اند1 )طوسي، 1417: 747 و 

748؛ صدوق، 1415: 515؛ سالر، 1414: 238؛ ابن ادریس حلی، 1411: ج 3، ص 350؛ حلی، 1409: ج 4، 

ص 1007؛ خویی، 1422: ج 42، ص39؛ مروارید، 1410: ج 25، صص 309، 329، 433، 465، 490 و 542(.

اهمیت مسئله آنجاست که آیا ولی دم زن می تواند مرد قاتل را بر پرداخت دیه ی زن اجبار کند؟ 
مشهور فقهای شیعه در این باره پاسخ منفی داده و گفته اند برای اخذ دیه از مرد قاتل و به طور 
کلی قاتل، هم ولی دم  و هم قاتل باید راضی باشند. مجموع این گزاره ها خود مشکلی را ایجاد 
می کند مبنی براینکه چنانچه مردی زنی را عمداً به قتل رسانده باشد اولیای دم زن از یک سو 
برای قصاص او باید نصف دیه ي مرد را به او بدهند، درحالی که توانایی مالی ندارند و از سوی 
دیگر نمی توانند از مرد قاتل دیه بگیرند، چراکه دیه در قتل عمد تصالحی است و قاتل حاضر به 
مصالحه با اولیای دم زن نیست و می گوید من را قصاص کنید. درنتیجه خون زن بی گناه ممکن 

است در معرض هدر رفتن باشد.
این مشکل در قصاص عضو )مادون نفس( هم دیده می شود، زیرا گرچه برخی از فقهای اهل 
سنت همچون حنفیه معتقدند میان مرد و زن در عضو حکم قصاص نیست )مروارید، 1419: ج 
39، ص 232(، ولی فقهای شیعه به قصاص معتقدند و در مواردی قصاص عضو مرد را همانند 

قصاص نفس او به پرداخت دیه منوط می دانند؛ براي مثال اگر مردی عمداً یک گوش زنی را 
ببرد، زن زمانی می تواند گوش مرد را قصاص کند که ربع دیه ي گوش را به او بدهد، چراکه 
دیه ي یک گوش مرد نصف دیه ي کامل و دیه ي یک گوش زن ربع دیه ي کامل است. مستند 
این حکم چندین روایت است )حر عاملی، 1414: ج 29، صص 165-163(. مشکل در حالتي بروز 
مي کند که از یک سو اگر زن بخواهد قصاص عضو کند، باید مبلغی دیه به مرد جانی بپردازد که 
توانایی مالی آن را ندارد و از سوی دیگر اگر بخواهد از مرد، دیه بگیرد مطابق تلقی رایج فقهی 
باید مرد جانی رضایت به پرداخت دیه داشته باشد و چه بسا مرد با اطالع از عدم تمکن مالی زن 
حاضر به پرداخت دیه نباشد و بگوید من برای قصاص حاضر هستم. بنابراین وضعیت قصاص 

عضو همانند وضعیت قصاص نفس است.

1. برای مطالعه بیشتر، ر. ک حاجی ده آبادی، احمد، »قصاص و دیه زن«، مجله حقوق اسالمی، س 6، ش 22، )پاییز 1388(، 
صص 151-181.
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این مشکل در قانون مجازات اسالمی سال 1370 وجود داشت )مواد 209، 257 و 273(، اما 
قانون مجازات اسالمی سال 1392 با اتخاذ سه راهکار - که پشتوانه ي فقهی هم دارد - سعی کرده 
مشکل فوق و موارد مشابه را به شایستگی برطرف کند. این راهکارها عبارت اند از: امکان اجبار مرد 
جانی به پرداخت دیه ی زن، امکان احتساب مهر زن یا طلب او و یا ولی دم به جای فاضل دیه ی 

پرداختی و امکان پرداخت دیه از بیت المال. 

4-1. امکان اجبار مرد جانی به پرداخت دیه ي زن
درصورت عدم تمکن مالي اولیای زن و یا خود زن )صاحب حق قصاص( بر پرداخت دیه در 
قصاص مرد و خودداري مرد از پرداخت دیه، برخی فقها معتقدند، پرداخت دیه نیاز به رضایت جانی 
ندارد و در نتیجه ولی دم زن یا مجنی علیها )زن قربانی جنایت( می تواند جانی را به پرداخت دیه ي 
جنایتی که وارد کرده اجبار کند، همانند جنایت شبه عمد و خطای محض که پرداخت دیه نیاز 
به رضایت جانی ندارد. آیت اهلل خویی از طرفداران این عقیده است. او حتی بحث را فراتر از مورد 
عدم تمکن مالی و فراتر از زن و مرد می داند و معتقد است در هر مورد که ولی دم یا مجنی علیه 
برای قصاص باید مقداری دیه بدهد، رأساً می تواند از قصاص صرف نظر و جانی را به پرداخت دیه 
مجبور کند )خویی، 1422: 9، 10 و 11(. برخي روایات در مورد جنایت بر زن مؤید این مبناست 

)حر عاملی، 1414: ج 29، ص 80(.

قانون مجازات اسالمی سال 1392 به پیروی از این نظر فقهی، تنظیم شده است. اگرچه 
قانون گذار در ماده  )382( این قانون مقرر داشته: 

هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان 
باشد ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه ي کامل را به او بپردازد..... . 

ماده  )388( نیز در مورد قصاص عضو همین مطلب را بیان کرده است، اما پیش از آن در ماده  
)360( به عنوان یک قاعده کلی مقرر می دارد: 

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب 
حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه  مقرر در قانون ولو بدون رضایت 

مرتکب مخیر است.

4-2. احتساب مهر زن یا طلب او و یا ولی دم به جای فاضل دیه ي پرداختی
یکی از آورده های خوب قانون مجازات اسالمي مصوب سال 1392 ماده  )430( آن است. 

مطابق این ماده: 
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در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص طلبی از مرتکب داشته 
باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب به عنوان فاضل دیه، 

قابل محاسبه است.

این ماده راهکاری را پیش بینی کرده که براساس آن ولی دم زن یا خود مجنی علیه بتواند 
برای قصاص مرد جانی - اعم از آنکه شوهر مقتوله یا مجنی علیها باشد یا نباشد - بدون پرداخت 
دیه او را قصاص کند؛ بدین صورت که اگر شوهر، مهریه ي همسر خود را نداده است )در فرضی 
که جانی شوهر می باشد( یا مرد جانی به زن یا ولی دم او بدهکار است، نصف دیه ي مرد از مهر و 
طلب زن و یا ولی دم محاسبه شود. مبنای این ماده تهاتر نیست، زیرا گرچه واژه ی »بدون رضایت 
مرتکب« را آورده که تهاتر را به ذهن خطور دهد، ولی اوالً این ماده واژه ی »رضایت صاحب آن« 
را نیز آورده است، درحالی که مطابق ماده 295 قانون مدنی تهاتر قهری است؛ ثانیاً مطابق ماده 
296 قانون مدنی تهاتر در دو دینی رخ می دهد که »موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان 

و مکان تأدیه، ولو به اختالف سبب« )حاجی ده آبادی، 1396: 364(.

4-3. امکان پرداخت دیه از بیت المال
بنا به پیشنهاد عده اي، در مورد قتل زن به وسیله ی مرد، چنانچه ولی دم زن بخواهد مرد را 
قصاص کند، اما توانایی پرداخت نصف دیه  به او را نداشته باشد، نصف دیه از بیت المال پرداخت 
شود و درواقع حکومت با پرداخت نصف دیه، به یاری ولی دم زن بشتابد. این مسئله در کتب فقهي 
مطرح نشده، بلکه تنها در استفتائات سال هاي اخیر از مراجع دیده مي شود. برخي مراجع مخالف 
پرداخت فاضل دیه از بیت المال هستند و وجهی برای آن نمی بینند )حسینی روحاني، 1392: 313( 
و برخي پرداخت فاضل دیه از بیت المال را تنها درصورت وجود مصلحت جایز دانسته اند )گنجینه  
استفتائات قضایي، کد سؤال 3 و 95 و 5088(. در تبصره ي ماده  )384( الیحه  قانون مجازات اسالمی 

این امر به صراحت آمده بود و مقید به وجود مصلحت نشده بود: »ماده 384- درصورتی که ولی دم، 
متقاضی قصاص باشد درصورت عجز از پرداخت، فاضل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد«.

شوراي نگهبان این تبصره را تأیید نکرده، زیرا ادله ای که برای مسئولیت بیت المال در پرداخت 
نصف دیه بیان شده، خالی از نقد و ایراد نیست.1 

1. برای مطالعه بیشتر ر. ک به حاجی ده آبادی، فاضل دیه و حیطه اختیار ولی دم زن در قتل زن، مجله مطالعات راهبردی زنان، 
سال دوازدهم، ش 45، پاییز 1388، ص 115 ـ 142.
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در نهایت، قانون مجازات اسالمی به طور محدود این امر را پذیرفته  است و مقرر می دارد:
ماده  428- درمواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را 
جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن پرداخت فاضل 
دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه 

قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.
روشن است که این ماده درخصوص قتل و جنایت بر زن از طرف مرد نیست، لکن یکی از 

بارزترین مواردی که بحث مصلحت در اجرای قصاص مطرح می شود، همین مورد است.

5. دیه
ماده  )17( قانون مجازات اسالمی سال 1392 در تعریف دیه مقرر می دارد: 

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر 
نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب 

قانون مقرر می شود. 

اگرچه میان زن و مرد در مقدار دیه تفاوت است، اما این تفاوت به معناي تبعیض نیست. همین که 
از نظر شرع دیه ي زن و مرد تا ثلث دیه ي کامل برابر و از ثلث به بعد دیه ي زن تنصیف می شود از 
وجود حکمتی در این باره حکایت می کند. در بیان حکمت این تفاوت  نکاتی مطرح شده است، ولی 
وجه مشترک همه ي توضیحات آن است که نباید تفاوت دیه ي زن و مرد را به تفاوت در جایگاه 
انسانی و ارزشی آنها مربوط دانست. آیات فراوان و صریح قرآن که به برابری زن و مرد در جایگاه 
معنوی اشاره کرده است و یا تصویری ارزشمند از زنان برگزیده به  دست می دهند، در پذیرش 
این واقعیت جای تردید نمی گذارد. حکیم متأله ـ آیت اهلل جوادی آملی ـ در این باره می نویسد: 

دیه در اسالم بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاص است که 

ناظر به مرتبه ي بدن انسان کشته شده می باشد. نشانه ي آن این است که اسالم بسیاری از 

افراد اعم از زن و مرد را که دارای اختالف علمی و یا عملی اند متفاوت می بیند و در عین 

حال، دیه ي آنها را مساوی می داند. مثاًل درباره ي تفاوت عالم و جاهل می گوید: »َهْل یْستَِوی 

َّذیَن َلیْعَلُموَن« )زمر: 9( و درباره ي تفاوت مجاهد قائم و غیرمجاهد قاعد،  َّذیَن یْعَلُموَن َوال ال
َرِر َوالُْمَجاِهدوَن فِی  چنین می فرماید: »َلیْستَِوی الَْقاِعدوَن ِمَن الُْمْؤِمنِیَن َغیُر أُولِی الضَّ

َسبِیلِ اهللِ ...« )نساء: 95(؛ تساوی دیه ي عالِم و جاهل نه از ارج و منزلت عالِم می کاهد و 
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نه بر مقام جاهل می افزاید و نیز تفاوت دیه ي مرد و زن نه بر منزلت مرد می افزاید و نه 

از مقام زن می کاهد .... بنابراین، قتل عمدی مرد یا زن مؤمن از جهت بحث های کالمی 

یکسان است، یعنی اگر قتل عمدی مؤمن عذاب اَبَد یا درازمدت به  دنبال دارد، هرگز فرقی 

بین زن یا مرد وجود ندارد چه اینکه از جهت لزوم کّفاره ]و میزان آن هم[ هیچ فرقی بین 

زن و مرد نیست )جوادی آملی، 1375: 354-356(.

به هرحال قانون مجازات اسالمی سال 1392 سعی کرده این مسئله را حل کند. اگرچه قانون 
مجازات اسالمی سال 1392 به  تبع فقه اسالمی، این حکم را همانند قوانین قبلی در مواد 5501 
و 5602 انعکاس داده است، اما تغییر و تحول قانون 1392 در پیش بینی جبران تفاوت دیه ي زن 

از صندوق تأمین خسارت های بدنی است. تبصره ماده )551( مقرر می دارد: 
در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق 

تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

الزم به ذکر است، قانون گذار در چندین مورد به پرداخت دیه از بیت المال قائل است؛ براي 
نمونه ماده  )474( مقرر می دارد:

در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه 
از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود. 

میان پرداخت دیه از بیت المال و پرداخت تفاوت دیه ي زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی 
تفاوت است. درواقع، قانون گذار در پرداخت تفاوت دیه ي زن جانب زنان را گرفته است، زیرا برای 
پرداخت دیه از بیت المال باید مراحل طوالنی طی شود؛ براي مثال مطابق ماده  فوق پس از مرگ 
یا فرار مرتکب آن هم در فرضی  که دسترسی به او ممکن نباشد و مالی نداشته باشد که بتوان 
از آن دیه را برداشت، نوبت به پرداخت دیه از بیت المال می رسد، درحالی که در پرداخت تفاوت 
دیه  ي زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی چنین مراحل طوالنی وجود ندارد. همین که ثابت 
شد، زنی مقتول یا مجنی علیه است و جنایت بر وی جنایت عمدی واجد شرایط قصاص نیست، 
اخذ تفاوت دیه از صندوق خسارت هاي بدني الزم است؛ بدون اینکه پرداختن یا نپرداختن مقدار 

دیه ي بر عهده ي جاني اهمیتي داشته باشد.

1.ماده 550 - دیه قتل زن نصف دیه مرد است.
2. ماده 560- دیه زن و مرد، در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه 

زن به نصف تقلیل می یابد.



112

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و یکم/ شماره 84 / تابستان 1398

همچنین صندوق تأمین خسارت های بدنی یک سازمان شناخته شده و تشکیالتی است که 
براساس ماده )10( قانون »بیمه ي اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب 
1347« تشکیل شده و منابع مالی مشخصی دارد. آیین نامه ي این صندوق در 1348/4/21 و 
آیین نامه ي منابع درآمد آن در تاریخ 1348/12/2 به تصویب رسید، اما برای پرداخت دیه از 
بیت المال الزم است که دولت در بودجه ي هر سال، مقداری مال به این امر اختصاص دهد. این 
امر با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی در هزینه کردن بودجه تأثیرگذار است و گاه دولت مصلحت 
را در آن می داند که بودجه را صرف امور مهم تر از پرداخت دیه کند، پرداخت دیه از بیت المال را 

با قبض و بسط روبه رو می کند.

جمع بندی و نتیجه گیری

بررسی مواد قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 نشان می دهد، آنچه به عنوان تبعیض 
جنسیتی علیه زنان گفته می شود تا آنجا که مخالف احکام شرعی اسالمی نباشد و تا حد امکان 

مرتفع شده است.
درخصوص سن مسئولیت کیفری، اگرچه سن مسئولیت کیفری را برای دختران اتمام 9 سال . 1

قمری و برای پسران اتمام 15 سال قمری می داند، اما در جرائم تعزیری که بیش از 90 درصد 
جرائم را تشکیل می دهند، میان دختر و پسر تفاوتی قائل نشده و یکسان برخورد کرده است. در 
مورد جرائم مستوجب حد و قصاص نیز با پیش بینی لزوم رشد کیفری، امکان جایگزینی تعزیرات 

به جای حد و قصاص را مقرر داشته است.
در مورد حدود نیز قانون گذار مقررات بسیار مناسبی را ایجاد کرده است؛ ازجمله: لزوم پرداخت . 2

دیه و خسارت مالی به زنان قربانی تجاوز جنسی، توسعه ی مصادیق زنای به عنف، جرم انگاری 
رابطه ی جنسی با زوجه ی فوت شده، نپذیرفتن ادعای صرف فقدان علم و یا قصد در جرائم منافی 
عفت با عنف، مضیق کردن مفهوم احصان و در نهایت حفظ تفاوت های کیفری قبلی مبنی بر 

تخفیف مجازات زنان بزهکار نسبت به مردان بزهکار. 
برخی راهکارهای قانون گذار در باب قصاص عبارت اند از: امکان الزام مرد جانی به پرداخت . 3

دیه ي زن، امکان محاسبه ي فاضل دیه از دیون مرد به صاحب حق قصاص )زن یا ولی او(، امکان 
پرداخت فاضل دیه به مرد جانی از بیت المال برای قصاص کردن مرد جانی و در قسمت دیه 

می توان به پرداخت فاضل دیه ي زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی اشاره کرد.
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