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 به نگبهی) عمد قتل جرم در جنسیتی اختالل دارای افراد کیفری مسئولیت

 ( ایران حقوق در فقهی مببنی
 

 غیبثوند سعید

   ، دٍرٍد، ایزاىدٍرٍد ٍاحذ اسالهی، آساد داًشگبُ استبدیبر ،شٌبسی جزم ٍ جشا دکتزی

 

 چکیده

، فزی هجزهیٌی کِ دارای اختالفابت جٌسایتی ّساتٌذ   ًظز ثِ عذم ٍجَد سبثمِ لبًًَی در لَاًیي هَضَعِ ًسجت ثِ هسئَلیت کی

ِ لذا در طَرت ارتکبة جزم اس ًبحیِ ایي دستِ اس اشخبص تعیایي هسائَلیت کیفازی آًابى      در جازامن جٌسای کاِ دارای     ٍیاهُ  ثا

ز هَضاَ  هْوای اس جْات پاهٍّ  ثاِ ًظا       رٍ اسایاي ، ثبشٌذ هیدر لبًَى هجبسات اسالهی  ٍ چِچِ در فمِ  ّب هجبسات شذیذتزیي

لازار دّاذ تاب هشاخض شاَد در       هاذًظز در ٍضع لبًَى هجبسات اسالهی ایاي هَضاَ  را    گذار لبًَىلذا شبیستِ است کِ . آیذ هی

چاِ آًکاِ ثساتِ ثاِ سى یاب هازد       ، تعییي ًوَد ّب آىچِ هجبساتی را ثبیذ ثزای ( لَاط ٍ هسبحمِ، سًب) هَاجِْ ثب ارتکبة ثشُ جٌسی

تعیایي هجابسات هجزهیٌای کاِ دارای      در خظاَص . ثبشاذ  های ًحَُ اجزای آى هتفبٍت  ٍ ّوچٌیيتعییي هجبسات ، ثَدى هزتکت

 گاذاری  لابًَى سبثمِ  گًَِ یچّّستٌذ ٍ ّوچٌیي سبیز اختالالت جٌسیتی ( دٍ جٌسیتی) اختالالت جٌسیتی اس ًَ  ّزهبفزٍدیت

ثعاذ اس اًماالة اساالهی ٍجاَد      ٍ چِهسبحمِ در لَاًیي جشایی ایزاى چِ لجل  لَاط ٍ، اس ًَ  سًب« حذی»ًسجت ثِ ارتکبة جزامن 

تحزیزالَسایلِ ثاِ هَضاَ  ایاي      ساٌ   گازاى ُ شیعِ ثَدًذ کِ حذٍد دُ هسئلِ را در هجوَعِ dاٍلیي فك( رُ) اهبم خویٌی. ًذارد

ٍ  . دستِ اس اشخبص اختظبص دادُ اًذ هاذرکی کاِ ٍجاَد     هع الَطف در سهیٌِ تعییي هجبسات ایي دستِ اس هجزهیي تٌْاب ساٌذ 

ادارُ حمَلی لَُ لضبییِ اسات ٍدیگازی اساتٌبد ثاِ لبعاذُ تذرالحاذٍد        14/10/1366-6791/7دارد یکی ًظزیِ هشَرتی شوبرُ 

 .  است ّب هجبساتٍ ّوچٌیي اطل لبًًَی ثَدى جزاین ٍ  ثبشذ هیثبلشجْبت 

 

 هسئَلیت کیفزی(، حذی) جزاین جٌسی، اختالالت جٌسی، اًحزافبت جٌسیکلیدی: هبی  واژه
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