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  چكيده:

كيفري خاصي را در خصوص اطفال و  بازخوردهايقوانين كيفري به لحاظ ويژگيهاي انحصاري خود، 
و ا رويكردي حمايتي نوجوانان بزهكار اتخاذ مي كنند. زيرا شرايط جسمي و رواني اين گروه ايجاب مي نمايد ت

اين مهم در نظام كيفري ما نيز مورد توجه قرار كيفري قرار گيرد. واكنش هاي گزينه هاي محور هدفمند 
در نشده است. در حاليكه  دنبالاگرچه در ادوار مختلف قانونگذاري، خط مشي و رويكردي واحدي  ؛گرفته است

اطفال بود، در  حوزه ي في مبناي اصلي قوانين كيفريحقوق عرمالحظات ادوار تقنيني قبل از انقالب گزينه 
قانون () و دوره دوم آن1361راجع به مجازات اسالمي مصوب قانون (دوره اول قانونگذاري پس از انقالب

دو سياست  كه مبيّنفقهي مالك قوانين مذكور واقع مي شود  مالحظات) 1370مجازات اسالمي مصوب 
، 1392و با تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب  وره نوين قانونگذاريكيفري متفاوت رقم مي خورد. در د

قانونگذار گزينه جديدي را در مورد مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان انتخاب مي كند و با وجود پذيرش 
مورد شناسايي قرار مي دهد. مراتبي كه در اين سوابق تقنيني، اين بار يك نوع مدل تركيبي را شباهت هايي با 

  مقاله مورد بررسي واقع مي شود.
  مسئوليت كيفري، نوجوانان ،رشد،، بلوغاطفال، كليدواژه ها: 

 

  مقدمه:

 ريپذبيآس يهاگروه از يكي عنوان به نوجوان و كودك ر،يصغ مانند گريد مشابه يهاواژه اي طفل
 قرار يبررس و توجه دمور حقوقدانان و فقها شناسان،جرم شناسان،جامعه شناسان،روان يسو از ياجتماع
 يكم شونديم يجرم اي تخلف مرتكب يوقت ،گروه نيا ميجرا به يدگيرس موضوعدر اين ميان  .اندگرفته

 يتلق بزرگسال مجرم از »ياتورينيم« اي كوچك انسان كي عنوان به بزهكار اطفال گذشته در .شوديم دشوارتر
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-ينم كه افتنديدردانشمندان علوم مربوطه  ،يتيترب علوم و يروانشناس ژهيبو و علم شرفتيپ با اما شدند، يم
با   و است نشده يروان ژهيبو و يجسمان رشد يدارا هنوز چون پنداشت، مسئول انسان را نوجوان اي طفل توان

  يك انسان بزرگسال قابل مقايسه نيست.
 ليدل به .باشد يم بزهكار اطفال با يفريك نظام واكنش ،يشناسجرم مهم مباحث  از از سوي ديگر يكي

 نيهمچن و گذارديم كودك ندهيآ تيشخص ساخت در دوران نيا كه يريتاث و ينوجوان و يكودك سن تياهم
 نظام واكنش دارد، ييهاتفاوت يروان و يجسم توان نظر از بزرگساالن با نوجوان و كودك نكهيا به توجه با
 با همراه و يرتخصصيغ صورت به اطفال ميجرا به يدگيرسزيرا  .دارد ياديز تياهم قشر نيا بزه به يفريك

  آثار سوئي دارد. دارسابقه و بزرگسال مجرمان
 حقوق در كيفري اطفال از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد. ين ميان تعيين سن مسئوليتدر ا

 ميجرا به يدگيرس تيصالح كه بزهكار اطفال دادگاهيل تشك قانون 1338 سال در بار نياول رانيا يفريك
 تابع را اطفال ميجرا به يدگيرس قانونگذار انقالب، از پس اما شد سيتاس داشت، را سال 18 تا 6 نيب اطفال
 نيا. نداد نشان خود از ياختصاص محاكم جاديا به يليتما و داد قرار بزرگسال مجرمان همراه و يعموم قواعد
 از يتخصص شعب ،78 سال مصوب يفريك يدادرس نييآ قانون 219 ماده موجب بهو  اوردين دوام ميتصم

  .افتي اختصاص اطفال ميجرا به يدگيرس يبرا يعموم محاكم
از اهميت  اطفال كيفري مسئوليت سنوجوان از بزرگسال، نو در راستاي تشخيص طفل و در اين ميان 

 تبعيت و وضوعهم قوانين بر شرعي قواعد و مقررات حاكميت به توجه با سو يك از ؛خاصي برخوردار است
 عنوان به خاصي سن تعيين موضوعه، قوانين تصويب و تدوين در شيعه فقهاي مشهور نظريه از ايراني قانونگذار

 ديگر سوي از. است شدهواقع  بزهكار اطفال براي كيفري مسئوليت سن شناسايي مبناي شرعي، بلوغ سن
 با داخلي قوانين تعارض عدم لزوم و المللي بين مختلفو ميثاق هاي  1ها كنوانسيون يبرخ به ايران الحاق

  پيامدهاي حقوقي خاصي را به دنبال داشته است. ها كنوانسيون اين در مندرج مقررات
 در يو يفريك يهاتيمسئول و هامجازات ،يكودك سن نييتعدر اين خصوص بايستي توجه داشت كه 

 و زمان اتيمقتض به توجه با اما. رديگيم صورت منابع فقهي از استخراج با كشور، نيقوان گريد مانند جامعه
مصوب  ياسالم مجازات قانون ديجد مقررات در كه است داده رخ مقررات نيا در ييرهاييتغ فقها يفتوا البته

 نيقوان هيكل« نكهيا بر يمبن ياساس قانون چهار اصل نكهيا بر عالوه رها،ييتغ نيا با. است داشته بازتاب 1392
 نيمواز براساس ديبا نهايا ريغ و ياسيس ،ينظام ،يفرهنگ ،ي، ادارياقتصاد ،يمال ييجزا ،يمدن مقررات و

 يداخل نيقوان حكم در مجلس بيتصو با كه كودك حقوق ونيكنوانس مقررات شود،يم تيرعا »باشد ياسالم
  زمان نيز مورد توجه قرار مي گيرد. و ضرورت هاي اتيمقتضنيز  و باشديم

                                                             
 1372قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب  .1
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مالحظات علمي و  رويكرد دو ياسالم مجازات قانون يينها متن و هياول حهيال بيتصو و نيتدو در
از رهگذر رويكردهايي كه در اين مقاله ؛ مورد توجه قرار گرفته استي شرع و يفقه نيز مالحظات و تجربي

  سوابق و تحوالت تقنيني ارزيابي گرديده است. 

 

 :ل از انقالبپذيرش مالحظات حقوق كيفري عرفي: رويكرد تقنيني قب .1

 را پيش بيني كرده بود. بزهكار اطفال موضوع ،39 يال 34 مواد در ،1304 مصوب يعموم مجازات قانون
 تيمسئول نظر از سن نيا به دنيرس از قبل تا و بود تمام يسالگ 18 سن از يجزائ تام تيمسئول قانون نيا در

  .بود شده نوع طفل شناسايي سه يجزائ
 جزائاً  توان ينم را زيمم ريغ اطفال«  :مقّرر مي داشت ع.م.ق 34 ماده :زيمم ريغ ريصغ اطفال اوّل)

بنابراين . »دارد را زيمم ريغ حكم باشد نداشته تمام سال دوازده كه يطفل هر يجزائ امور در نمود، محكوم
 ي قوّه فاقد طفل چونشده  درك و زيتم ،صيتشخ قدرت داشتن به مشروط يجزائ تيمسئول از يبرخوردار

 يقانون اماره كي عنوان به يسالگ 12 سن واقع در. شود ينم يو متوجه يجزائ تيمسئول اساساً باشد، يم زيتم
مبناي اين رويكرد اين بود كه روان  .نداشت وجود آن خالف اثبات امكان كه شد يم يتلق رييتغ قابل ريغ

اين زمان آغاز دوره ي ) 71، 1380،منصور(رشد نهايي اعضاي جنسي را بلوغ تعبير كرده اند. ،شناسان نيز
سالگي در پسرها  21تا  15سالگي در دخترها و از  21تا  13نوجواني است كه در ديدگاه ايشان به تخمين از 

  )114، 1364ريس،(طول مي كشد.
در ديدگاه روانشناسان در اين مرحله طفل قادر به تقويم آثار ناشي از اعمال خود نمي باشد و طبعًا 

امل مختلف و حاكم بر زندگي قرار مي گيرد. محاسن و معايب امور در نظر وي شكل حقيقي خود را مقهور عو
نشان نمي دهند؛ چشم عقل كودك آنچنانكه الزمه حيات و موجوديت است قدرت ديد نداشته و فكر او فاقد 

امروز ته تمدن قدرت دورانديشي الزم است. طبيعي است كه تحميل مسئوليت جزايي به چنين طفلي نه شايس
  )1، 1338(كيانپور،و نه متناسب با منطق است.

 يسالگ پانزده سن به كه بالغ ريغ زيمم اطفال اگر«  :ع.م.ق 35 ماده وفق: بالغ ريغ زيمم اطفال) دوّم
 در يول شوند، يم محكوم شالق ضربه پنجاه يال ده به فقط شوند يتيجنا اي جنحه مرتكب اند، دهينرس تمام

  .»شود زده دينبا شالق 15 از ادهيز يمتوال روز دو در و ده از هاديز روز كي
 عدم و زيتم نيب سرحد قانونگذار نظر از يسالگ دوازده سن كه ديآ يم بر نيچن فوق ماده مفهوم از

 نيا به ديبا البته .است رفتهيپذ را اطفال از گروه نيا يبرا ينسب تيمسئول حاًيتلو قانونگذار نجايا در. است زيتم
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 دنيرس از بعد يول ست،ين اثبات قابل ز،يتم عدم هيفرض خالف يسالگ دوازده سن از قبل كه نمود توجه نكته
  ،اگرچه تميز در قوانين كشور ما تعريف نشده است .نمود ثابت را آن خالف توان يم سن نيا به

دك به مرحله مي توان گفت كودك را در اين دوره به اين دليل مميز مي نامند كه فرض مي كنند كو
اي از رشد عقالني رسيده كه قادر است بد را از خوب بازشناسد و يكي را بر ديگري برتري دهد.در اينجا نيز 

ك جنبه از تميز يعني جنبه اخالقي آن آن را بايستي ي ،ز راه قياس باشدچنانچه منظور افتراق بد از خوب ا
ارتكاب  ت، يعني تحقيق دادگاه از اينكه فرد در حينتعبير كرد. عالوه بر آن جنبه كيفري تميز نيز مهم اس

  )111، 1382(اردبيلي،جرم به عواقب عمل خود آگاه بوده است يا خير.
مسئوليت طفل در اين دوره نسبي بود به شرط آنكه طفل مميز شناخته شود. ليكن اگر دليلي بر قوه 

سئول بشمار نمي رفت. به اين ترتيب تصور مي تميز او در دادگاه ابراز نمي شد طفل غيرمميز و در نتيجه غيرم
  شد كه طفل مميّز توانايي پذيرفتن درجه اي خفيف از مسئوليت را داشته و مي توان او را مجازات كرد.

 15 از شيب آنها سن كه يبالغ اشخاص: « داشت يم مقرر ع.م.ق 36 ماده: سال 15-18 اطفال) سوّم
 در حبس آنها مجازات ،شوند يتيجنا مرتكب هرگاه اند؛ دهيرسن تمام سال هجده به يول بوده تمام سال

در اين دوره دگرگوني هاي ژرفي در بلحاظ علمي  .»بود نخواهد سال ده بر زائد كه يمدت در است، بيدارالتأد
ساختار رواني و بدني انسان پديد مي آيد كه در آستانه ي جواني به كمال خود مي رسد. به عبارت ديگر در 

ه قواي فكري نزديك به حد متوسط مي باشد و اما قوه تمييز و ادراك كامالً شكل نيافته نبوده و لذا اين دور
نمي توان مسئوليت جزايي كاملي براي اين دسته از اطفال  قائل شد. از آنجا كه ارتكاب جرايم اين دسته از 

گروه پيش بيني شده  اطفال از جهت نقص تربيت است و لذا مجازات حبس در دارالتاديب براي اين
 و يسالگ 12 را يفريك تيمسئول شروع سن ،1304ي عموم مجازات قانون بنابراين )10(كيانپور، همان، بود.
  .بود نموده مقرر يسالگ 18 را يفريك بلوغ سن

نسبت به جرايم اطفال در جايي كه قانون تشكيل دادگاه  35تا  33در مواد  1352صالحي قانون ا
اطفال را بين شش تا دوازده و دوازده تا  ،د و كانون اصالح و تربيت وجود نمي داشتاطفال جاري نمي ش

هجده سال طبقه بندي كرده بود. در مورد گروه اول اگر اين افراد مرتكب جرم مي شدند دادگاه حسب مورد 
معد براي نگهداري طفل را به اولياء يا سرپرست و يا يكي از موسسات يا بنگاه هاي عمومي يا خصوصي كه 

نگهداري و تربيت طفل بودند براي مدت يك ماه تا شش ماه واگذار مي نمود. در مورد اطفال بيش از دوازده تا 
  هجده سال دادگاه مبادرت به اتخاذ يكي از تصميمات زير مي كرد:

 و مواظبت در حسن اخالق طفل. تيترب و بيتأد به تعهد أخذ اتسليم به اولياء يا سرپرست ب .1

 .دادگاه يقاض بوسيله حتينص و سرزنش .2

 حبس در دارالتأديب از سه ماه تا يك سال. .3
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حبس در دارالتأديب از شش ماه تا پنج سال در صورتي كه طفل بيش از پانزده سال تمام داشت و  .4
جرم از درجه ي جنايت بود، و حداقل دو سال حبس در دارالتأديب اگر مجازات جنايت، اعدام يا حبس دائم 

 بود.

ماده تشكيالت و صالحيت  33در  ،1338 مصوب بزهكار اطفالِ دادگاه ليتشك مربوط به انونقامّا 
 سه به را اطفال ،4 ماده دردادگاه اطفال بزهكار و همچنين آيين رسيدگي را پيش بيني مي كرد. اين قانون 

  :نمود ميتقس يسن گروه
  .باشند يم بيتعق قابل ريغ كه سال شش ريز اطفال -1
. شوند يجرم مرتكب چنانچه و است تمام سال 12 تا و تمام سال شش از شيب آنها سن كه ياطفال -2
 مواظبت و تيترب و بيتأد بر يمبن تعهد آنها از و گردند يم ميتسل سرپرست اي يقانون ياياول به مورد برحسب

 تيترب و بيتأد به الزام قابل سرپرست اي بوده سرپرست فاقد چنانچه و گردد يم اخذ طفل اخالق حسن در
  . گردند يم اعزام تيترب و اصالح كانون به ماه شش تا كي از يمدت يبرا نباشد، طفل

  :گردند يم بيتأد ريز طرق از يكي به جرم ارتكاب صورت در سال 18 تا 12 نيب اطفال - 3
  تيترب و بيتأد به تعهد أخذ اب سرپرست اي اءياول به ميتسل) الف
  دادگاه يقاض توسط حتينص و سرزنش) ب
 پنج تا ماه شش از و سال 12-15 كودكان يبرا كسالي تا ماه سه از تيترب و اصالح كانون به اعزام) ج

 كانون درامكان نگهداري  و بوده مجازات قابل ريغ سال 18 ريز افراد نيبنابرا. سال15-18 كودكان يبرا سال
  پيش بيني شده بود. طفل تيترب و بيتأد هدف با صرفاً ت،يترب و اصالح

  

 :پس از انقالب يپذيرش مالحظات فقهي: رويكرد تقنين .2

شاخه حقوق  در كشور، يقانونگذار و يقضائ ستميس كردن ياسالم يراستا در ياسالم انقالب از پس
 ياريبس و منسوخ يضمن اي حيصر طور بهسابق بر خود  نيقوان از ياريبس. آمد ديپد هايي يدگرگون كيفري

 يفريك تيمسئول سن باالهام از احكام فقهي سن بلوغ كيفري با  ه قانونگذارياين دور در .افتندي رييتغ گريد
  .در قلمرو مسئوليت كيفري اطفال بزهكار ايجاد نموداين رويكرد تغييرات اساسي  .شد كساني

موضوع  1361اسالمي مصوب  مجازات به راجع قانوندر اولين دوره قانونگذاري پس از انقالب با عنوان 
 در ييجزا تام تيمسئول بر را اصل ،قانون نيا. نشدپيش بيني  زيّمم ريغ و زيّمم ريصغ كيتفك عدم اي و رشد

كه مذكور قانون  26طبق ماده داراي پانزده سال تمام فمري قرار داد. و پسران نه سال تمام قمري  دختران
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رم مبري از مسئوليت اطفال در صورت ارتكاب جتكرار شد،  1370مجازات اسالمي  قانون 49عيناً در ماده 
عنداالقتضاء كانون اصالح و تربيت مي  اطفال و  كيفري هستند و تربيت آنها با نظردادگاه به عهده ي سرپرست

اشد. تبصره حد بلوغ شرعي نرسيده ببه  منظور از طفل كسي است كه ماده قانوني مذكور،1مطابق تبصره باشد. 
ال بزهكار تنبيه آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و هرگاه براي تربيت اطفنيز مقرر نموده بود  2

كه اطفال به حد بلوغ شرعي نرسيده باشند مبري از مسئوليت كيفري در نتيجه تا زماني مصلحت باشد. 
 1 الزم به يادآوري است قانونگذار كيفري سن بلوغ شرعي را مشخص نكرده و الزم بود به تبصره خواهند بود. 

 در و يقمر تمام سال پانزده پسر در بلوغ سناستناد شود. چون مطابق اين تبصره  يمدن قانون 1210 ماده
  .است يقمر تمام سال نه دختر

 49ماده در با توجه به قيد حد بلوغ شرعي و عدم ذكر سن بلوغ شرعي  در اين خصوص برخي معتقدند
وجه به متغير بودن سن بلوغ، سنين مذكور در با تمنظور مقنن سن نه و پانزده سال نبوده و مي خواسته است 

منظور مقنن در اينجا همان  تبصره يك ماده فوق فاقد خصوصيت و غيرقابل استناد است. امّا به نظر مي رسد
 پسران مطلق تيمسئول عدم م.ق 1210 ماده كي تبصره و ا.م.ق 49 ماده حاصل ه وسن بلوغ مشهور فقها بود

  2.مي باشد) يشمس ماه 9 و سال 8(يقمر سال 9 تا دختران و) يشمس ماه 7 و سال 14(يقمر سال 15 تا
 يعني مطلق و محدود يجزائ تيمسئول در مؤثر عوامل از ، دوره قانونگذاريدر اين  قانونگذار نيبنابرا

  كيفري نيز شناسايي نشده است. يجيتدر تيمسئول آن تبع به و داده قرار مبنا را بلوغ فقط ،رشد و بلوغ ،زيتم
 آن رواني –فيزيكي  پيامدهاي جامعاشاره شده بود، فارغ از آنكه » اطفال«به واژه  مورد بحث،در قانون 

اين  جنسي است توجه شده بود. -فيزيكي صرفاًبلوغ كه خصوصيت چنانجه گفته شد تنها به  .توجه نمايد
عدم تطابق سن تعيين شده با  ن بهمي توا نظريه قانونگذار داراي ايرادات و اشكاالت زيادي بود كه از آن جمله

عدم  . همچنينمعيار آن توانايي انجام نكاح است) اشاره نمود كه(در دخترانواقعيات عيني و اجتماعي خصوصاً 
از ديگر غيرمميز از نظر مسئوليت و عدم توجه به رشد كيفري در مسئوليت كيفري مميز و تمايز بين كودكان 

 غيره و ييايجغراف ،ياجتماع مختلف عوامل به يبستگ هيثانو صفات و بلوغ كه است يحال در نيا .اين موارد بود
 مورد پسران يبرا يقمر تمام سال15 و دختران يبرا يقمر تمام سال 9 به بلوغ سن كردن ديمق لذا و داردنيز 

  مي تواند يك مفهوم نسبي باشد. بلوغ رايز گرفته قرار اعتراض
 كرده فيتعر را طفل هم تبصره در و  از مسئوليت كيفري مي دانست را مبرا» اطفال« صراحتاً 49 ماده

 اما نداشت سن زانيم ثيح از يابهام پس. بود كرده انيب را بلوغ سن يمدن قانون 1210 ماده يطرف از و بود
                                                             

پارادوكس بلوغ شرعي و مجازات عرفي، وبسايت حقوقي بامداد ، نره ئي، ضرغام :براي مطالعه بيشتر در اين خصوص ر.ك به .2
 http://www.bamdadeno.comنو به آدرس 
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براي اعمال مناسب سياست هاي فردي  قضات دستو اينكه  بود» سن«محدوده معين  يرو انتقاد وارد بر
  .اختيار مناسب نداشتندت كردن مجازا
 واقع در مشاهده مي شود.) اطراف اي نفس بر تيجنا(اتيجنا به مربوط جرائم در 49 ماده ديگر ابهام

 شد يم يتيجنا مرتكب اگرنابالغ نيز  طفل يحت و نداشت وجود اطفال  مطلق تيمسئول عدم يبرا يسن چيه
مسئوليت  عاقله كه البته شد يم محسوب خطا او تيجنا 295 ماده كي وتبصره  221 ماده وفقو  بود مسئول

  پرداخت ديه را عهده دار مي شد.
منشأ رويكرد تقنيني مالحظات فقهي بوده و قانونگذار اساسي نيز مطابق اصل چهارم چنانچه گفته شد 

. از سوي ديگر  سن مسئوليت كيفري بعنوان يكي از قانون اساسي ملزم به شناسايي اين رويكرد شده است
واعد زيربنايي بسياري از احكام مدني و جزايي از جهت فقهي مورد اختالف فقها مي باشد و در اين مباحث ق

ارتباط تنگاتنگ، بين سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ برقرار است؛ لذا شايسته است در اين خصوص ديدگاه 
سن مسئوليت كيفري از  لف و از اين قسمت ديدگاه هاي مختمنابع مختلف فقهي اسالم بررسي و ارائه شود. 

  .شودبيان مي » فقها«و » سنت«، »قرآن«سه منظر 

 

  :قرآنمسئوليت كيفري در . 2- 1

بارز شده و انسان قادر بر توليد  بلوغ عبارت است از مرحله اي از زندگي كه در آن صفات ثانويه جنسي
شارع مقدس با ورود سته است. مثل مي گردد و قانونگذار رسيدن به اين مرحله را شرط تعلق تكليف دان

احكام و تكاليفي را بر شخص مكلف واجب نموده است و انجام يا ترك افعال را از شخص  ،شخص به اين مرحله
و رسيدن  دقت كنيم در مي يابيم كه بلوغ ،توقتي در واژه هايي كه بيانگر بلوغ انسان اسمكّلف مي خواهد. 

يني و جنسي است كه در فرهنگ قرآن از آن با تعابيري همچون تكليف يك امر طبيعي، تكو كودك به مرحله
توصيف شده است. بنابراين مي توان گفت سن بلوغ و تكليف و به  5»بلوغ اَشُد«و  4»بلوغ نكاح«، 3»بلوغ حلم«

  رسيدن پسر به حد احتالم و دختر به حد حيض است. ،دنبال آن سن مسئوليت كيفري از ديدگاه قرآن

   

  يت كيفري در سنت:. سن مسئول2-2
                                                             

 نور. 59و  58 .3
 نساء. 6 .4
 كهف. 82اسراء و  34انعام،  152احقاف،  15قصص، 14يوسف، 22 .5
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  الف) سن مسئوليت كيفري در روايات رسيده از پيامبر اكرم(ص)

انسجام و هماهنگي با آيات وارده  ،پس از تأمل و تدبر در روايات رسيده از پيامبر عظيم الشأن مطابقت
افراد  از اين«  :خدا كه مي فرمايدمشاهده است. زيرا در كالم معروف رسول  به خوبي قابل ،در خصوص بلوغ

مجنون تازماني كه بهبود يابد و كسي كه درخواب  كودك تا زماني كه محتلم شود، ،تكليف برداشته مي شود
مالحظه مي شود كه كودكي، تا زماني كه احتالم محقق ) 1،32، 1409عاملي،  (6»است تازماني كه بيدار شود

يعني در برابر اعمال خويش تكليف  ،هستند نمي شود ادامه دارد و تا رسيدن به اين حالت كودكان مرفوع القلم
ص) احتالم به عنوان (بنابراين در كالم پيامبرسئوليت كيفري نيز معاف مي باشند. ندارند و در نتيجه از م

  مدرك اصلي رسيدن به حد بلوغ معين شده است. 

  :عليهم السالم) (ب) مسئوليت كيفري در كالم امامان معصوم

نابع و كتب فقهي با سه دسته از روايات در بيان ديدگاه ايشان مواجه مي در اين خصوص و با بررسي م
  شويم:

نه بلوغ مي دانند و هيچ اشاره احتالم در پسران و حيض در دختران را نشا ،رواياتي كه به طور اتفاق - 1
  )141 ،13 ،1409 ،يعامل(بلوغ جنسي)(به سن ندارند.اي 

ر دختران و احتالم در پسران بيان كرده است( بلوغ سني). در . رواياتي كه سن را در كنار قاعده گي د2
پسران به حالت احتالم مي رسند و دختران حيض  ،چون در اين سن خاص ،اين روايات سن خاصي ذكر شده

اهده مي شود موضوعيت ندارد و بلكه طريقيت دارد. لذا مش» سن بماهو«مي شوند، يعني از نظر اين روايات 
عبداهللا بن سنان، دختر نه ساله را به اين خاطر در برابر اعمال خويش مسئول مي داند كه  ثقع) در مو(كه امام

  )32، 1، 1409( عاملي، دختران، معموالً در اين سن حائض مي گردند.

ذكري به ميان نيامده  ،رواياتي كه در آنها سن به عنوان عالمت بلوغ بيان شده و از ساير نشانه ها - 3
ه از روايات فقط به سن اشاره شده است، نه نشانه هاي ديگر و شايد به اين دليل باشد كه از در اين دست .است

كودكان سواالت زيادي مي شده است و  امامان درباره مسئله بلوغ و زمان و آغاز تكليف و مسئوليت كيفري
از باب تعيين  ،سن خاص آنان گاهي با بيان نشانه هاي طبيعي حد بلوغ را بيان مي كردند و در مواردي با ذكر

  هم عالئم طبيعي و هم ذكر مشخصي را ذكر مي كردند. ،پاسخ مي دادند و در مواردي ،مصداق

                                                             
 ».ي يفيق و عن النائم حتي يستيقظرفع القلم عن الصّبي حتي يحتلم و عن المجنون حت«   .6
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رسيدن به حد بلوغ را با سنيني از قبيل نه، سيزده،  ،امامان معصوم در مواردي به عنوان تعيين مصداق
، 13همان، (خودي خود موضوعيت ندارد.چهارده و يا پانزده سالگي بيان مي فرمودند، وگرنه اين سنين به 

432(  

  

  :سن مسئوليت كيفري از نظر فقها .3-2

  ت كيفري وجود دارد.در مورد سن مسئولي قولشيعه دو نزد فقهاي 

  مشهور: قولالف) 

سن مسئوليت كيفري را براي پسران پانزده سال تمام و براي دختران نه سال  ،مشهور فقهاي اماميه
  )42، 1همان،(7فته اند.كامل قمري در نظر گر

  اين اقوال به دو دسته تقسيم مي شوند؛ :غيرمشهور اقوالب) 

با توجه به رواياتي كه در باب روزه وارد شده و يا اخباري كه در باب مختلف احكام  ،گروهي از فقها - 1
ر تكليف معين مراتبي را در نظر گرفته اند و سنين خاصي را براي ه ،براي تكاليف مختلف ،به ما رسيده است

، 1415،1كاشاني، (اشاره كرد.» مفتاح الشرايع«كرده اند كه مي توان به نظر مرحوم فيض كاشاني در كتاب 
  )10، 1429،2همان،() و14

گروه ديگر محققان، با توجه به آيات و ورواياتي كه احتالم و حيض و را مالك بلوغ دانسته اند و  - 2
.. معتقدند كه .ها با ساير روايات و در نظر گرفتن مقتضاي اصول عمليه وتعارض روايات مورد استناد مشهور فق

پديده بلوغ يك امر تكويني است و مراد از بلوغ در اسالم، بلوغ جنسي بوده و عالمت و نشانه هاي قاطع آن در 
عرفت، ، آيت ا... مقولپسر رسيدن به حد احتالم و در دختر، ديدن خون حيض است. از جمله قائالن به اين 

  )95، 1، 1412حلي،(آيت ا... مرعشي، آيت ا... ميرسيدعلي طباطبايي، عالمه حلي و مرحوم نراقي هستند.
سن مسئوليت كيفري  ،مشهور فقهاي اماميه نتيجه مي گيريم كه مجموع ادله فقهي چنينبا توجه به 

و همان فقها عقل را  ،فته اندرا براي پسران پانزده سال تمام و براي دختران نه سال كامل قمري در نظر گر
يعني اختالف فهم و درك و  ،بطور كلي از شرايط وجوب مسئوليت دانسته اند. اما بطور صريح عقل جزئي

                                                             
 .بُلُوغِ الذَّكَرِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ الْأُنْثَى تِسْعَ سِنِين بَابُ اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ بِالْوُجُوبِ وَ التَّحْرِيمِ بِاالحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقاً أَوْ  .7
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تربيت را موثر در تحقق مسئوليت ندانسته اند كه به نظر مي رسد به واسطه اجتناب از اعمال نظر خالف 
  مشهور بوده است.

مداقه خداوند بر اعمال بندگان در  ،وايات رسيده از ائمه معصوميناين در حالي است كه بر اساس ر
بديهي است كه  )40، 1عاملي، همان،(قيامت و مواخذه ايشان بر اساس ميزان برخورداري از عقل در دنيا است.

 اين مفهوم را تنها شامل عاقل و مجنون بدانيم و از اختالف عميق افراد در سطح ادراك و شعور در برخورداري
  از سن يكسان غافل شويم. 

رشد كيفري) نيز بايستي الزم و ضروري (ادراك كامل ،لذا براي تحقق مسئوليت كيفري عالوه بر بلوغ
بلكه طريقيت دارد. كودك در اين سن به مرحله ادراك  ،موضوعيت ندارد ،و سن براي مسئوليت داشتن باشد

مسئوليت كيفري ندارند.  ،ادراك و رشد عقل هستند از اين رو افرادي كه فاقد ،كامل و رشد كيفري مي رسد
رشد  ،احتالم و حيض) شرط الزم براي تحقق تكليف  كامل شدن است(پس همانطور كه تحقق بلوغ جنسي

قدرت تميز) نيز براي مسئوليت كيفري، شرط مي باشد. بنابراين براي مسئوليت كيفري (كيفري و وجود ادراك
الزم است و هيچ يك به تنهايي براي تحقق اين امر كافي نيست. چه اينكه » رشد كيفري«و » بلوغ«دو شرط 

سن بلوغ عبادي و جنسي و اقتصادي تفاوت داشته و  ،در حال حاضر نيز بر اساس فتاوي برخي از مراجع تقليد
 ،به نظر برخي ديگر سن تكليف در حدود و قصاص و تعزيرات متفاوت است و در آخر به نظر برخي ديگر

اسالمي مي تواند  بر اساس مصالح مسلمين و در نظر گرفتن رشد و مصلحت اجتماع قانون الزم را در  حكومت
  اين خصوص وضع كند.

  

  :)1392 مجازات اسالمي قانون(پذيرش مالحظات تركيبي.3

  :. تحول شناخت مسئوليت3- 1

و به تفصيل به  مقنن از ذكر عبارات كلي اجتناب نموده 1392در كليات قانون جديد مجازات اسالمي 
از جهتي قانونگذار اخير همچنان رويكرد فقهي را به  پردازد.مي هاي قابل اعمال در مورد اطفال  مجازات

به ترتيب نه و پانزده سال تمام  ،بلوغ در دختران و پسران به صراحت سن 147 مادهو در رسميت شناخته 
ابق بر قانون توجه ننموده و به جايگاه انحصاري از اين حيث به ايرادهاي س .پيش بيني نموده است قمري است

مجازات را به قانون  49مذكور در ماده  »طفل«بلوغ پافشاري بيشتري نموده است. شايد به همين دليل واژه 
يكي از اماره هاي بلوغ است. چراكه اين امكان وجود  »سن« اين در حالي است كهتغيير داده است. » اطفال«

در سنين متفاوتي بلوغ را تجربه كنند ولذا قراردادن  ،دارد كه اشخاص در زمان ها و مكان ها و شرايط مختلف
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مي باشد.زيرا بلوغ اقسام متفاوتي از قبيل بلوغ جنسي، بلوغ  ي مسئوليت كيفري محل تأملبلوغ شرعي برا
..دارد كه هريك از اين موارد، آثار خاصي دارد و بلوغ .ماعي، بلوغ سياسي، بلوغ فرهنگي وبدني، بلوغ اجت

مين روي . از هرعي با مسئوليت كيفري تفاوت دارداهليت انجام تكاليف شرعي است و تكاليف ش ،شرعي
  )131، 1388را تغيير داده است.(زراعت، ، ديدگاه خودقانونگذار در قانون جديد

گرچه قانونگذار اساس مسئوليت كيفري اطفال را سن بلوغ دانسته است امّا در مرحله ا ديگر، جهتاز 
مجازات ها و تعيين مجازات از نظام مرحله اي مسئوليت كيفري تبعيت كرده است. نظام مرحله اي، آن است 

ه ما نيز كه قدرت تشخيص و پختگي به تدريج بوجود مي آيد و به يكباره حاصل نمي شود. اين نظام در فق
صغير را به صغير مميز و غيرمميز تقسيم كرده اند كه احكام آنها نيز متفاوت  ،داراي سابقه مي باشد زيرا فقها

  )229 ،1 ،1392 همان،(است.
قانونگذار نيز در مرحله مجازات اطفال چنين تفكيكي را پذيرفته است و افراد نابالغ را به سه دسته 

تا  15سال و گروه سوم، افراد بين  15تا  9سال؛ گروه دوم، افراد  9، افراد تا لتقسيم بندي كرده است: گروه او
 سن گونه نيا ميتوان يم قانون مواد به توجه با سال كه به ترتيب احكام مربوط به هر دسته بيان مي شود. 18

   :ميكن يبند ميتقس را يفريك تيمسئول

  

  سال 9افراد تا  -1-3- 1

فاقد مسئوليت كيفري مي باشند و در صورت ارتكاب جرم هيچ  ،چه دختر سال چه پسر و 9افراد زير 
، اقدامات تأميني 148ارتكاب جرم طبق مقررات ماده  در صورت ،گونه مجازاتي نسبت به آنها اعمال نمي شود

گرچه به صورت مطلق به فرد نابالغ اشاره  148حتي ممكن است گفته شود ماده  .و تربيتي اعمال مي شود
اعمال اقدامات تأميني را مقيد به رعايت  ااست و اطالق آن شامل صغير زير نه سال نيز مي شود امّ نموده

هيچ اقداماتي براي طفل زير نه سال در نظر گرفته  ،مقررات قانون مجازات اسالمي كرده است و در اين قانون
  هيچ مسئوليتي ندارد. ،نشده است بنابراين طفل زير نه سال

  

  سال15تا  9افراد -1-3- 2

گرچه دختران در اين گروه سني از مسئوليت كيفري كامل برخوردار مي باشند ولي قانونگذار در 
آنها را با پسران برابر دانسته و در مجازات شدن از مقررات مشابه و يكساني برخوردار  ،مرحله اعمال مجازات

ي تواند تصميمات متفاوتي اتخاذ كند. در خصوص اين گروه در صورت ارتكاب جرايم تعزيري دادگاه مهستند. 
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 آنها سن و شوند مي تعزيري جرائم مرتكب كه نوجواناني و اطفال درباره« در اين باره بيان مي دارد: 88ماده 
  :ميكند اتخاذ را زير تصميمات از يكي دادگاه مورد، حسب است شمسي تمام سال پانزده تا نه ارتكاب، زمان در

  ...قانوني سرپرست يا اولياء اي والدين به تسليم -الف
 صورت در.. .نوجوان يا طفل مصلحت به دادگاه كه ديگري حقوقي يا حقيقي اشخاص به تسليم -ب

  قانوني سرپرست يا اولياء والدين، صالحيت عدم
  دادگاه قاضي وسيله به نصيحت -پ
  جرم تكرار عدم به كتبي تعهد أخذ يا و تذكر و اخطار -ت
  ...»تربيت و اصالح كانون در نگهداري -ث

چنانچه صدر اين ماده اشعار مي دارد مقررات آن مربوط به حالتي است كه طفل، مرتكب يكي از 
از مقررات ديگري پيروي مي كند.  مرتكب ساير جرايم گردند ،جرايم تعزيري گردد پس در صورتي كه اطفال

ماده بازهم قائل به تفكيك شده است به  با اين حال قانونگذار در خصوص مقررات و مجازات هاي مقرر در اين
را مخصوص اين »  ث«و » ت«سال، مجازات هاي مقرر در بند  15تا  12نحوي كه در خصوص اطفال بين 

سال مرتكب يكي از جرايم تعزيري گردند فقط مجازات هاي  12بنابراين اگر افراد زير  .دسته دانسته است
  ها اعمال مي شود.در مورد آن» پ«تا » الف«مقرر در بندهاي 

گردد، فقط مجازات مقرر  5تا  1در صورتي كه فردي در اين گروه مرتكب يكي از جرايم تعزيري درجه 
 اعمال.. .« :مقرر مي دارد 88تبصره يك ماده  ،اين ماده در خصوص او اجرا مي شود. در اين باره» ث«در بند 
 الزامي شدهاند، مرتكب را پنج تا يك درجه تعزير جبمو جرائم كه نوجواناني و اطفال مورد در) ث(بند مقررات

  ».است

  

  سال 18تا  15افراد بين  -1-3- 3

اما قانونگذار با توجه به موضوع  ،گرچه اين گروه از افراد از مسئوليت كامل كيفري برخوردار هستند
يين مجازات اين رشد در امور كيفري و عليرغم شناسايي كامل مسئوليت كيفري براي اين دسته از افراد تع

گروه از افراد را تابع مقررات خاصي نموده است و از قواعد عمومي مسئوليت كيفري و تعيين مجازات تبعيت 
 زمان در آنها سن و ميشوند تعزيري جرم مرتكب كه نوجواناني درباره«ق.م.ا بيان مي دارد:  89نمي كند. ماده 

مجازات ها بر اساس اين ...». ميشود اجراء زير مجازاتهاي است شمسي تمام سال هجده تا پانزده بين ارتكاب،
رويكرد تأميني دارد، اما نام ، ندارد و گرچه ماهيت برخي از آنهانوع جرم تعيين مي شود و سن مرتكب تاثيري 

براي جريمه درجه يك تا چهار، نگهداري در كانون و براي جرايم درجه  .به آنها اطالق شده است» مجازات«
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جزاي نقدي و  ،ه بر آن خدمات عمومي رايگان نيز در نظر گرفته شده است و براي جرايم درجه ششپنج عالو
فقط جزاي نقدي تعيين شده است. اين مجازات ها  ،خدمات عمومي رايگان و براي جرايم درجه هفت و هشت

نمود، نگهداري در  جنبه ي تنبيهي و اصالحي دارند و از آنجا كه نمي توان اطفال را به مجازات حبس محكوم
كانون به جاي آن در نظر گرفته شده است. اقامت در منزل در ساعات معين و نگهداري آخر هفته در كانون 

 كه است يحال در نياو با توجه به نوع جرم اعمال شود.  اصالح و تربيت نيز ممكن است براي متهمان خاص
 است، دهينرس يشرع بلوغ به هنوز كه يفرد نوانعبه ،49 ماده كي تبصره در طفل سابق، قانون موجب به

 بلوغ، سن فيتعر ارائه با كرده يمعرف يسالگ 18 تا را كودك سن نكهيا ضمن ديجد قانون در. بود شده فيتعر
  .است كرده ييشناسا نوجوانان و اطفال از يگروه يبرا را يفريك تيمسئول

، چرا كه مقنن نيز توجه شود» سال شمسي«و » سال قمري«يم بندي فوق الزم است به معيار در تقس
متفاوتي با توجه به اين مالك در پيش گرفته است؛ به همين جهت در خصوص افراد بند الف ماده  برخورد

ني و تربيتي اعمال اقدامات تأمي ،در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات اين قانون«  قانون بيان مي دارد: 148
، به نوعي تناسب بين مجازات و سن قانونكيك سن و ميزان مجازات در مواد مختلف قانونگذار با تف» مي شود.

نشان مي اما پايبندي به سن بلوغ اين تناقض را  را انتخاب نمايدجنسيت  معيارمرتكب برقرار نمايد بي آنكه 
مشمول بند  ساله مرتكب عمل مجرمانه اي شود با توجه به تفسير به نفع متهم 14؛ چه اينكه اگر پسري دهد

  الف خواهد شد اما اگر دختري نه ساله مرتكب جرم شود مشمول بند ب خواهد شد.
. دارند تفاوت گريهمد با يفريك بلوغ و تيمسول سن نيب مختلف يسن يهاآستانه ،ديجد قانون در

 و شده هگرفت نظر در تمام سال 18 يريتعز ميجرا در باالخص مجازات ديجد قانون در يفريك بلوغ سن آستانه
 گرفته نظر در سال 18 از كمتر بالغ افراد يفريك تيمسوول شرط ،يفريك رشد شرط زين قصاص و حدود در

 هم گرچه؛ اشوديم يتلق نوجوانان و اطفال يفريك تيمسول نهيزم در امتياز خوبي موضوع نيا كه است شده
 در) تيجنس(پسران و دختران يبرا سال پانزده و نه سن رفتنيپذ با كه است وارد قانونگذار بر نقد نيا چنان
   است؛ افتاده يعرف مجازات و يشرع بلوغ تناقض ي ورطه

 تمام سال 9 دختران يبرا را يفريك تيمسئول سن گذشته همچون آنكه ضمن ديجد مجازات قانون
 يحدود تا راتيتعز و قصاص و حدود در اطفال يفريك تيمسئول كيتفك با كرده، تالش داده، قرار يقمر

 است؛ شده رفتهيپذ يفريك تيمسئول يبرا دوگانه ينظام قانون نيا در جهت نيبد. دهد كاهش را مشكالت
 رشيپذ به قائل و نييتع يشمس سال 18 يفريك تيمسئول سن يريتعز ميجرا در كه يحال در يعني

 قرار كمال را يقمر سال 15 و 9 سن قصاص، و حدود ميجرا در اما است، شده يجيتدر يفريك تيمـسئول
  .است قائل باال به يقمر سال 9 دختران يبرا را تيمسئول همان و داده
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 چنانچه آن، ياجرا وقانون  نيا بيتصو با كه است نيا داده، يرو قانون نيا در كه يمهم رييتغ نيبنابرا
. دشو ينم اجرا آنها يبرا قصاص و حدود شود، جاديا يا شبهه سال 18 ريز افراد رشد و عقل كمال در

 متفاوت سال 18 يباال افراد با سال 18 ريز افراد يبرا يريتعز يها مجازات مصوبه، نيا اساس بر نيهمچن
 و اصالح كانون همچون يتيترب مراكز به و نشده محكوم زندان به سال 18 ريز افراد گريد نيهمچن. بود خواهد

  .شوند يم منتقل تيترب
ازات شده است و در همين راستا نظام مجازات هاي مقنن به درستي متوجه تناسب سن و ميزان مج

تفكيك  ،مختلفي را هم مشخص كرده است؛ اما اين نكته كه همچنان پايبند به سن بلوغ شده و بين جنسيت
قائل شده و دامنه شمول آنرا از عبادات به حدود مسئوليت كيفري كشيده است از موارد قابل نقد اين قانون 

  است.
 

  خ هاي كيفري:پاس در تحول. 2-3

 جرائم برابر در كه است واكنشي و برخورد نحوه دارد وجود فعلي قانون در اي كه تغييرات عمده
مجازات ها و اقدامات «با عنوان فصل دهم از بخش اول قانون  اين موضوع گيرد مي صورت نوجوانان و كودكان

  ؛ ه استنمود پيش بيني» أميني و تربيتي اطفال و نوجوانانت

گفته شد قانونگذار در قانون جديد و در بخش مسئوليت كيفري بر اساس موازين فقهي و در  چنانچه
 يبرا دوگانه ينظام قانون نيا درتقسيم بندي نظام واكنش كيفري از موازين علمي و تجربي بهره جسته است. 

 سال 18 يفريك تيمسئول سن يريتعز ميجرا در كه يحال در يعني است؛ شده رفتهيپذ يفريك تيمسئول
 و 9 سن قصاص، و حدود ميجرا در اما است، شده يجيتدر يفريك تيمـسئول رشيپذ به قائل و نييتع يشمس

 با و لذا است قائل باال به يقمر سال 9 دختران يبرا را تيمسئول همان و داده قرار مالك را يقمر سال 15
نظام  .ميهست ياديز تحوالت شاهد ،يريعزت ميجرا يبنددرجه و نوجوانان و اطفال يجيتدر تيمسئول رشيپذ

تدريجي يا پلكاني در فقه نيز سابقه دارد و حتي مي توان آن را تأسيس شرعي دانست زيرا فقها، اطفال را به 
يعني طفلي كه مرز تمييز و عدم تمييز است  ،مميز و غير مميز تقسيم كرده اند. سن شش سالگي يا نه سالگي

ته باشد صغير غيرمميز است و فاقد مسئوليت كيفري مي باشد كه البته قانونگذار كمتر از شش يا نه سال داش
قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار نيز همين سن را مالك تمايز مي  .مالك نه سال را پذيرفته است

نيز با پذيرش  2002نكته قابل توجه اين است كه قانون مجازات فرانسه مصوب ) 169، 1392زراعت،(دانست.
اطفال داراي قوه تمييز از « مقرر مي دارد: 122-8ابطه تمييز در تعيين مالك مسئوليت كيفري در ماده ض
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، 1388موسوي بجنوردي و دوالبي، (».لحاظ كيفري مسئول جنايات، جنحه و خالف هاي ارتكابي مي باشند
117(  

 قابل قصاص و حدود و يريتعز ميجرا بخش دو درقانون مجازات در حوزه مسئوليت تدريجي  تحوالت
 و ينيتأم اقدامات فقط م،يجرا نيا مرتكب سال 9 ريز كودكان مورد در و يريتعز ميجرا درباره. است توجه

 اصالح يبرا ييهاميتصم) سوم و دوم دوره(سال 15 تا 9 نوجوانان و كودكان درخصوص. شوديم اتخاذ يتيترب
 يواگذار جمله از كه شوديم گرفته ،يقانون رپرستانس گريد و نيوالد تيمسئول بر ديتأك با آنان تيترب و

 تيصالح صورت در اي نوجوان و كودك تيترب و بيتأد به تعهد اخذ با يقانون سرپرستان و نيوالد به كودك
 به مربوط مقررات مورد نيا در البته. است ذكر قابل گريد موسسات اي افراد به كودك يواگذار ن،يوالد نداشتن

  . شود تيرعا ديبا زين نيوالد از حضانت سلب مورد در ،يمدن نقانو 1173 ماده
 در ينگهدار مجازات ،يريتعز ميجرا ارتكاب درصورت  89 ماده زين سال 18 تا 15 نوجوانان مورد در

 يبندطبقه ضمن ديجد قانون دراعمال مي شود.  يعموم خدمات ارائه و ينقد يجزا ت،يترب و اصالح كانون
پيش بيني  مجازات نوع نيا از ييهادرجه كودكان از يسن دوره هر يبرا مختلف، يهارجهد به يريتعز ميجرا

 12 مذكر اطفال مورد در ،88 ماده 2 تبصره موجب هب زين قصاص و حدود ميجرا مورد در همچنين. شده است
 . شوديم اتخاذ 88 ماده در مندرج يهاميتصم همان زين ،12 تا 9 يعني آن قبل و 15 تا

 كانون در ينگهدار مجازات بودن ليتبد قابل اطفال، دادگاه يسو از هاميتصم نيا بودن دنظريتجد لقاب
 مورد در يريتعز مجازات به قصاص و حدود مجازات بودن ليتبد قابلو نيز  گريد موارد به ينقد يجزا و

 توجه قابل و مهم موارد جمله از ،)91(مادهرشد و عقل كمال در شبهه صورت در سال 18 از كمتر بالغ كودكان
 اي حد موجب جرائم درطبق ماده اخير،  .كه بر اساس موازين علمي مقرر شده است است ديجد قانون در

 و رشد در اي و نكنند درك را آن حرمت اي و شده انجام جرم تيماه سال 18 از كمتر بالغ افراد هرگاه قصاص
 از ديبا دادگاه و شوند يم مجازات آنها سن به توجه با مورد حسب باشد داشته وجود شبهه آنان عقل كمال
 مصاحبه مورد را فرد غيره و شناسان روان از مركب يونيسيكم توسط معموال كه رديبگ كمك يقانون يپزشك

 توانديم بداند يمقتض كه قيطر هر از دادگاه اي و كننديم اعالم دادگاه به را خود هينظر و داده قرار يفن
 از قيتحق به مبادرت رأسا نه اي دانديم را شده انجام عمل حرمت بالغ فرد ايآ نكهيا باب در ثالم. كند استفاده

 رشد« دادن قرار مالك با است كرده تالش قانونگذار .واگذارند ينيد يعلما و ونيروحان به را امر نيا اي كنند او
 صدور از كودكان يبرا تا دهد قرار يقاض و دادگاه ارياخت در يعمل يراهكار سن، زانيم بر عالوه »يعقل

بطور قطعي پيش  توانينمهرچند اين انتقاد وارد است كه  .كند يخوددار قصاص چون يحد يها مجازات
 كهچرا ر؛يخ اي سپارديم يقانون يپزشك به عقل رشد نييتع يبرا را سال 18 ريز فرد يقاض بيني نمود كه

 يبرا حكم ياجرا شرط يعقل كمال كودك حقوق ونيكنوانس در.است ادهد ارياخت يقاض به بارهنيا در قانونگذار
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 يبرا و شود توجه موضوع نيا به ديبا و است بحران دوران سال 18 تا 15 دوران چون.بود اطفال و كودكان
  . گرفت نظر در را ييجزا تياهل ديبا حكم ياجرا

 قيتعل اي قيتعو يبرا را يقاض دست آن بقط و داده انجام ياصالحات زين قانون نيا 93 قانونگذار در ماده
 مورد در تواند يم دادگاه: «است شرح نيبد يقانون ماده نيا. است گذاشته باز نوجوانان يريتعز يها مجازات

  .»دينما معلق را مجازات ياجرا اي اندازد قيتعو به را حكم صدور نوجوانان، توسط يارتكاب يريتعز ميجرا تمام

  

  مقررات بين المللي .4

 را آن رانيا ياسالم يجمهور كه يمقررات ژهيبو يالملل نيب مقررات به ديبا يشرع مقررات كنار در
 كودك يجهان حقوق ونيكنوانس: از عبارتند مقررات نيا از يبرخ. داشت توجه زين دارد يالزام جنبه و رفتهيپذ

 يعموم مجمع 33/40 شماره قطعنامه است؛ وستهيپ آن به 1372 سال در رانيا دولت كه 1989 مصوب
 كه »نوجوانان ژهيو يدادرس يبرا ملل سازمان استاندارد حداقل مقررات«  عنوان با 1989 مصوب ملل سازمان

 مورد در 1990 مصوب ملل سازمان يعموم مجمع 112/45 شماره قطعنامه است؛ شده معروف پكن مقررات به
 يم شناخته اضير قواعد عنوان با كه »وجوانانن يبزهكار از يريشگيپ يبرا متحد ملل سازمان يرهنمودها« 

 تيحما مقررات«  مورد در كه 1990 مصوب متحد ملل سازمان يعموم مجمع 113/45 شماره قطعنامه شود؛
 نوجوان همچنان را سال هجده ريز شخص هر ،رياخ قطعنامه 11 ماده. باشد يم »يآزاد از محروم نوجوانان از
از سوي ديگر چنانچه گفته . است سال 18 يفريك تيمسئول سن كودك حقوق ونيكنوانس مطابق. داند يم

 يداخل حقوق به منوط چون يول 8؛است شده نييتع سال 18 ريز طفل، سن كودك،ق حقو معاهده درشد 
 لحاظ زين اطفال منافع و شود گرفته نظر در يمل مناسب يارهايمع ستييبا است، شده نهيزم نيا در كشورها

 شروع اند، رفتهيپذ نوجوانان يبرا را يفريك تيمسئول سن مفهوم كه يحقوق يها نظام در ورمنظ نيا به. گردد
 قرار مدنظر ديبا يعقل و يذهن ،يعاطف بلوغ به مربوط يها تيواقع و باشد نييپا اريبس سطح در دينبا سن آن
  .رديگ

 تيوضع نيب هنيزم نيا در و نموده انيب يكل طور به را طفل سن كودك حقوق معاهده كي ماده
 حقوق ونيكنوانس رانيا ياسالم يجمهور كه نيا به توجه با .است نشده قائل تفاوت اطفال يفريك و يحقوق

                                                             
سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد  18از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير   -  1ماده  .8

 تشخيص داده شود.كودك سن بلوغ كمتر
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 در اما هستند، معاف يفريك يهامجازات از سال 18 ريز كودكان كه شده گفته آن در و كرده امضاء را كودك
 قضات دست و نشده لغو صراحت به سال 18 ريز كودكان يفريك تيمسؤول هم ديجد ياسالم مجازات قانون

 قانون ودب بهتر باشند، داشته سال 18 ريز مجرمان عقل كمال و رشد به راجع متفاوت يرهايتفس كه است باز
  نمود.يم مطرح شرط و ديقيب و صراحت به را موضوع نيا ديجد مجازات

 سال 18 ،يفريك تيؤولمس سن نموده و مقرر مي دارد مطرح را يكل بحث كودك حقوق ونيكنوانس
 مجازات ندارند، يفريك تيمسؤول كودكان يوقت طبعاً. ستين اعدام مجازات ياجرا عدم به محدود فقط و است
 گذاشته شرط اما و وستهيپ كودك حقوق نامه مانيپ به رانيا دولت يمنته. بشود آنها مشمول دينبا هم اعدام

 كه ندارد يمنافات جهت نيا از نيبنابرا. دريپذيم را ونيوانسكن نيا نباشد يشرع نيمواز با ريمغا كه ييجا تا
 اما. است گذاشته شرط حق ون،يكنوانس در رانيا دولت چون كند، نييتع كمتر را بلوغ سن ران،يا مقنن

 رشد احراز بلوغ، بر عالوه ،يمدن تيمسؤول مثل هم يفريك مسائل مناسب تر بود كه مقنن تصريح نمايد تا در
  خود يك امتياز قابل توجه است. 91با اين وجود مضامين ماده . باشد الزم يلعق لحاظ از

  

  :نتيجه

تربيتي را كانون -ويژگي هاي انحصاري اطفال و نوجوانان مي طلبد تا قوانين جزايي رويكرد حمايتي
ه سياست كيفري خود قرار دهند. گرچه كشور ما اين قشر مهم را در قوانين كيفري بطور شاخص و جداگان

روند ادوار مختلف قانونگذاري جهت واحدي را تعقيب نكرده اند. در اولين دوره  ،همواره پيش بيني نموده است
مالحظات حقوق عرفي همراهي بيشتري داشت. مبناي  ،قانونگذاري محور رويكرد حمايتي از اطفال و نوجوانان

انونگذار ما قرار گرفته بود. بازه ي زماني در الگوي نظام كيفري مي باشد كه مورد توجه قانتخاب اين رويكرد 
  اين دوره محدود به قوانين كيفري قبل از انقالب بود. 

دومين رويكرد تاريخي در حوزه اطفال و نوجوانان مربوط به سياست كيفري بعد از انقالب است. دوره 
نونگذار الگوي خود را مي شود. در اين دوره قا 1370و  1361ي اول اين رويكرد  معطوف به قوانين جزايي 

در سياست كيفري سابق بر  ،مالحظات فقهي قرار داده و از رهگذر احكام شرعي مبتني بر قول مشهور فقها
خود تغييرات اساسي ايجاد نمود. مهمترين اين تغييرات در معيار سن مسئوليت كيفري متبلور مي شود. 

مسئوليت كيفري افتراقي را ميان جنسيت پسر انتخاب گزينه بلوغ و تفكيك آن بر حسب جنس طفل يك نوع 
  و دختر شناسايي مي نمايد. 

نقدهاي نظري و پيامدهاي عملي از جمله عواملي بودند كه قانونگذار را وادار به تجديدنظر در رويه 
م تقنيني خود نمود. نقطه عطف قانونگذار را مي توان در رويكرد اخير قانونگذار مجازات اسالمي دانست. سرانجا
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در قلمرو اطفال و نوجوانان بزهكار يك نوع رويكرد تركيبي گونه را  1392قانون مجازات اسالمي مصوب 
ق را تأييد مي نمايد، ضمانت اجراهايي انتخاب نموده است. در حاليكه در باب مسئوليت كيفري همان رويه ساب

مي باشد. در اين قانون در  1392 شناسايي شده در اين خصوص از مهمترين نوآوريهاي قانون مجازات اسالمي
يك فصل بطور تفصيلي مصاديق واكنش هاي عليه اطفال و نوجوانان بزهكار پيش بيني شده و با يك مدل 

به ضمانت اجراها تنوع خاصي بخشيده است. پيامدي كه با اصل فردي  ،تدريجي و پلكاني و با محوريت سن
  زگارتر مي باشد.كردن مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي سا
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Abstract: 
 
Criminal law because of its unique characteristics , in particular the Criminal feedback 

offenders adopt children and adolescents. Because of physical or mental condition that requires 
the group to support and targeted approach axis response options should be criminal. This is an 
important consideration in our penal system , though in different periods of legislative , policy 
and no single approach is followed. While the legislative cycle before setting the basis of 
common law considerations were children in the area of criminal law in the first period after the 
legislation( Law on Islamic Punishment Act of 1361) and the second period( Penal Code Act of 
1370) considerations jurisprudences the law is the criterion that indicates two digits are the 
different penal policy. Hierarchy is studied in this paper. 

Keywords: Children mature, criminal responsibility, juvenile 


