
  
  
  
  

  
  
  
  

  1392  سالميكان و نوجوانان در قانون مجازات اليت كيفري كودسن مسئو
  

   پورمهدي صبوري دكتر

  دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي استاديار 
   فاطمه علوي صدر

 شناسي دانشگاه تهران كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم
 

  
  

پـايين بـودن حـداقل سـن مسـئوليت       ،1370انگيز قانون مجـازات اسـالمي    موضوعات بحثجمله از 
سن بلوغ جنسي به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري باعث شـده بـود    احتساب. كيفري اطفال بود

هاي ذهنـي الزم بـراي انتسـاب     ويژه دختران در سني مسئوليت كيفري پيدا كنند كه از توانايي  كه به
ئوليت كيفري و سـن بلـوغ كيفـري،    از سوي ديگر، عدم تفكيك حداقل سن مس. اند بهره مسئوليت بي

ي مسـئوليت كيفـري كامـل گـام      يكباره از عدم مسئوليت مطلق به عرصـه  بهشد كه اطفال  باعث مي
، در جـرايم  نخسـت  .ات مهمـي در ايـن حـوزه نمـود    اقدام به تغيير 1392قانونگذار در سال . بگذارند

آزادي عمـل   سپسائل شد و تعزيري، بين حداقل سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري تفكيك ق
در ايـن  . داسـال را افـزايش د   18قضات براي عدم اجراي حد و قصاص در مورد مرتكبـان زيـر سـن    

، بـه نقـد آنهـا بـا     قواعد مسئوليت كيفري اطفـال و نوجوانـان در قـانون مـذكور     ضمن تبييننوشتار، 
  .پرداخته شده است رويكردي تطبيقي

  

  .ئوليت كيفري، سن بلوغ كيفري، تعزيرات، حدود و قصاصاطفال، حداقل سن مس :هاكليد واژه
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  مقدمه

توان از  ي مورد توجه قرار دهيم، دو دوره كلي را مياگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاريخ
در ابتدا اطفال، داراي نيازها و خصوصياتي همانند افراد بزرگسال فـرض  . يكديگر متمايز كرد

اما به تـدريج و بـا   . شدند و از اين رو داراي حقوق و تكاليفي همانند افراد بزرگسال بودند مي
. د و شخصـيت آنـان، ايـن رويكـرد تغييـر كـرد      افزايش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجـو 

هـاي چشـمگير    شناسـي، تفـاوت   شناسي و جـرم  شناسي، جامعه هاي علوم تربيتي، روان يافته
هاي مختلف را آشكار كرد و قانونگذاران ملي نيـز بـا تبعيـت از     كودكان و بزرگساالن از جنبه

آنها، حقوق و تكاليف متمايزي را  گرفته از المللي نشأت هاي علمي و نيز الزامات بين اين يافته
بـدين ترتيـب، دوران نگـرش    ). 17  :1390نجفي ابرنـدآبادي،  (براي كودكان در نظر گرفتند 

ترين محورهاي آن، از منظر نوشتار حاضر، رويكـرد   افتراقي به اطفال آغاز شد كه يكي از مهم
مجموعـه   اوت، كه زيـر اين نگرش متف. ديدگي اين گروه سني است افتراقي به بزهكاري و بزه

شود، باعث شده است كه در ابعاد مختلـف   سازي بر مبناي معيار بزهكار محسوب مي افتراقي
نجفـي ابرنـدآبادي،   (سياست جنايي، راهكارها و تدابير خاصي نسبت به اطفال اعمـال شـود   

1392:  59-58.(  
سـن مسـئوليت   شود، حداقل  از جمله موضوعاتي كه در رابطه با اطفال بزهكار مطرح مي

تـوان فـرد را داراي آن حـد از توانـايي ذهنـي و ادراكـي        يعني از چه سني مي. كيفري است
. دانست كه بتوان جرم ارتكابي توسط وي را بـه او منتسـب و نتـايج آن را متوجـه وي كـرد     

هاي كيفري دنيا  انگيز در بسياري از نظام گيري در اين مورد، از جمله موضوعات بحث تصميم
از جمله داليل صـحت ايـن ادعـا آن    . نظرهاي فراواني در مورد آن وجود دارد اختالفاست و 

. المللي، حداقل سن مسئوليت كيفري تعيين نشـده اسـت   اسناد بيناز است كه در هيچ يك 
انـد در   اند و نتوانسـته  در واقع، كشورهاي مختلف به هيچ نقطه مشتركي در اين مورد نرسيده

ي كه در مورد حقوق كودك به تصـويب رسـيده اسـت، سـني را بـه      المللي مختلف اسناد بين
نظرها در اين زمينه نيز آن قـدر   اختالف. عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري مشخص كنند

برخـي كشـورها   . رسد اين وضعيت در آينده نيز تغيير چنداني كند زياد است كه به نظر نمي
سـال بـاال    18برخي ديگر نيـز آن را تـا    اند و سال پايين آورده 7سن مسئوليت كيفري را تا 

. فاقد حداقل سن مسـئوليت كيفـري هسـتند    حتي برخي كشورها هستند كه عمالً . اند برده
دهنـده دشـواري، و چـه بسـا      ها و عملكردها، عالوه بر آنكـه نشـان   اين حد از اختالف ديدگاه

ر اين است كه تعيـين  غيرممكن بودن نيل به يك اتفاق نظر جهاني در اين مورد است، گواه ب
هـاي اجتمـاعي،    حداقل سن مسئوليت كيفـري، عميقـاً ريشـه در باورهـاي مـذهبي، سـنت      

هاي فرهنگي دارد كه از كشوري به كشور ديگـر بسـيار متفـاوت     هاي اجتماعي و ارزش عرف
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يابـد زيـرا    اين موضوع در كشـور مـا پيچيـدگي بيشـتري مـي     ). 189  :1383گيليان، (است 
يم به دو دسته تعزيرات و غير آنها نيز مالحظاتي در ايـن زمينـه بـه وجـود     بندي جرا تقسيم

  . آورده كه مقنن، ناگزير از توجه به آنها در تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري بوده است
، تغييرات قابل توجهي را در رابطه با حداقل سن مسئوليت 1392قانون مجازات اسالمي 

هاي قانون سـابق و از سـوي    ر از يك سو به دليل كاستياين ام. استكيفري به وجود آورده 
المللي و نيز دستاوردهاي حاصل از مطالعات تطبيقي  هاي مراجع بين توصيهديگر تحت تأثير 

  . بوده است در حوزه عدالت كيفري اطفال
هـاي   تـرين هنجارهـا و توصـيه    در اين نوشتار تالش خواهد شد تـا ضـمن بررسـي مهـم    

 1392حداقل سن مسئوليت كيفري، تغييرات قانون مجازات اسالمي  المللي در خصوص بين
هاي نظام  ، مورد بررسي جامع قرار گيرد و مشخص شود كه نارسايي1370قانون در قياس با 

ايـن نوشـتار   . پيشين مسئوليت كيفري اطفال، تا چه اندازه در قانون جديد مرتفع شده است
به بيان حداقل سن مسئوليت كيفري در برخي  بند نخست. در دو بند سامان داده شده است

المللي اختصـاص داده شـده اسـت و در عـين حـال نگـاهي اجمـالي بـه رويكـرد           بيناسناد 
بند دوم نيز بر بررسي تغييرات قانون مجازات اسـالمي  . كشورهاي مختلف در اين زمينه دارد

قانون مجازات اسـالمي   در اين زمينه تمركز دارد و ضمن مقايسه مقررات اين قانون با 1392
  . به تحليل اين تغييرات پرداخته شده است، 1370
  

 المللي حداقل سن مسئوليت كيفري از منظر بين. 1

آوري مبني  المللي مربوط به حقوق كودك، هيچ مقررة الزام چنان كه اشاره شد، در اسناد بين
امـا ايـن   . وجود ندارد بر اينكه حداقل سن مسئوليت كيفري در چه طرازي بايد تعيين گردد،

. نا نيست كه اين اسناد به كلي خالي از ضوابط و هنجارها در اين زمينـه هسـتند  امر بدان مع
ترين اسناد مربوط به حقوق كيفري اطفال از حيـث   در اين قسمت به بررسي دو مورد از مهم

  .پردازيم حداقل سن مسئوليت كيفري مي
  

  كنوانسيون حقوق كودك .1.1
ترين سـند هنجارسـاز در زمينـه     قوق كودك سازمان ملل متحد، به عنوان مهمكنوانسيون ح

هـاي مختلـف بـراي     اي از حقوق را در زمينه ، مجموعه)187 :1391نيازپور، (حقوق كودكان 
كـه طبـق   (كودكان به رسميت شناخته و به موازات آن، تكاليفي را نسبت به اين گروه سني 

، بر كشورهاي عضو )شود ه افراد زير سن هجده سال ميكنوانسيون، شامل كلي 1تعريف ماده 
از جملـه  . تحميل كرده است كه برخي از آنها ارتباط مستقيم با نظام عـدالت كيفـري دارنـد   
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هاي عضو تشويق بـه تعيـين    كنوانسيون حقوق كودك، دولت 40ماده  3اينكه به موجب بند 
د اهليـت ارتكـاب جـرم محسـوب     اند كه اطفال داراي سن كمتر از آن، فاق حداقل سني شده

ترين سن به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفـري چيسـت،    در مورد اينكه مناسب 1.شوند مي
نظرهاي فراواني در فرآيند تدوين كنوانسيون وجود داشت كه نهايتـاً باعـث    ها و اختالف بحث

ميتـه  امـا، ك . پـذير نگـردد   شد كه تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري در كنوانسيون امكان
حقوق كودك سازمان ملل متحد، كه نهاد ناظر بر اجراي اين كنوانسيون در كشورهاي عضـو  

گيـري كـرده    خود چنـين نتيجـه   2007سال  10است، در اعالميه توضيحي عمومي شماره 
المللـي قابـل پـذيرش     سال، از نظـر بـين   12است كه حداقل سن مسئوليت كيفري كمتر از 

كند كه حداقل سن مسئوليت كيفري بيش از اين و بين  يه ميدر عين حال قوياً توص .نيست
گـزارش كميتـه حقـوق اطفـال سـازمان ملـل متحـد،        (سال قرار داده شود  16تا  14سنين 
هاي علمي نيز اين ديدگاه كه حداقل سن مسئوليت كيفري بايد تا حـدود   يافته ).11 :2007

مغز، كـه   2دهد كه لوب پيشاني مي تحقيقات نشان. كند سالگي افزايش يابد را تقويت مي 14
سـالگي بـه رشـد كامـل      14هاي انسـان دارد، تـا حـدود سـن      گيري نقش زيادي در تصميم

هـاي افـرادي    گيري اين امر، در حوزه مسئوليت كيفري، بدان معنا است كه تصميم. رسد نمي
اسـت تـا    اند، در مقايسه با افراد بزرگسال، بيشتر مبتنـي بـر هيجـان    كه به اين سن نرسيده
دهد كه مغز، در رابطه با برخي از  حتي برخي تحقيقات ديگر نشان مي. عقالنيت و حسابگري

عناصري كه براي انتساب مسئوليت كيفري الزم هستند، تا اوايل سن بيست سالگي به رشـد  
  3).155  :2013دايرميد،  مك(رسد  كامل نمي

اند  سال قرار داده 14ن حدود بيشتر كشورها نيز حداقل سن مسئوليت كيفري را در همي
كشور جهان حكايـت از آن دارد   191به طوري كه بررسي حداقل سن مسئوليت كيفري در 

نمـودار  . انـد  سـال قـرار داده   14كشور، حداقل سـن مسـئوليت كيفـري را     40كه نزديك به 
  :حداقل سن مسئوليت كيفري در كشورهاي مختلف دنيا به ترتيب ذيل است

                                                 
راي مالحظه شرح نسبتاً كاملي از حدود انطباق ضوابط نظام عـدالت كيفـري اطفـال بزهكـار در ايـران بـا       ب .١

 حقـوق  مقايسـه ، منا، دوالبي جعفري و محمد؛ سيد بجنوري، موسوي: كنوانسيون حقوق كودك، نگاه كنيد به

-114. ، صـص 9، شماره 1388، زمستان الهيات نامه، كودك حقوق كنوانسيون با انسهفر و ايران اطفال كيفري
112.  

2. frontal lobe 
رشـد  "محمـدي، قاسـم،   : همچنين، براي مالحظه مراحل تكامل عقلي انسان از منظر علمي، نگاه كنيـد بـه  . 3

 204. ، صـص 24، شـماره  1383، زمستان )ع(، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق "عقالني و حقوق جنايي
  .206الي 



 

 

175  

 
 ی

وت
ن 

 
ان   ن و وو

ودکا
 

ات  ون جاز
 

سالی  ا
١٣٩٢ 

  
  :منبع

Cipriani, Don, Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal 
Responsibility: A Global Perspective, Ashgate Publishing Limited, England, 
2009, p. 109.1 

                                                 
اين بدان معنا اسـت  . كشور دنيا، صفر است 23شود، حداقل سن مسئوليت كيفري در  چنان كه مالحظه مي .1

بيني نشده است و كودكان در هر سني در صورت  كه در اين كشورها، حداقل سني براي مسئوليت كيفري پيش
هاي خود به كميتـه   اند كه در گزارش ين كشورها سعي كردهبرخي از ا. ارتكاب جرم ممكن است مجازات شوند

ملل، به استناد برخي از قوانين خود، حداقل سن مسئوليت كيفري را مشخص كنند امـا    حقوق كودك سازمان
هاي  هاي دقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه در قوانين اين كشورها امكان اعمال واكنش كميته در بررسي
اطفال داراي كمتر از سنين مذكور نيز وجود دارد و از اين رو، آن سن را به عنوان حداقل سن  تنبيهي در مورد

اين كشـور در  . به عنوان مثال، كشور بحرين از اين قبيل است. مسئوليت كيفري در آن كشورها نپذيرفته است
ايـن   1976زات سـال  قـانون مجـا   32گزارش خود به كميته حقوق كودك اعالم كرده بود كه به استناد مـاده  

 15ها خود به اين نتيجه رسـيد كـه    اما كميته در بررسي. سال است 15كشور، حداقل سن مسئوليت كيفري، 
سال مذكور در واقع سن كامل شدن مسئوليت كيفري است و سني است كه از آن پس، فـرد داراي مسـئوليت   

هـاي تنبيهـي در مـورد     امكان اعمال واكنشكيفري كامل است اما مواردي در قوانين اين كشور وجود دارد كه 
ايـن كشـور    1976قانون اطفـال   12كميته، از جمله، به ماده . سال را نيز فراهم كرده است 15اطفال زير سن 

مراكـز رفـاه   «كند كه به موجب آن، اطفال در صورت ارتكاب جرايم جنايي، به ده سـال نگهـداري در    اشاره مي
لـذا از  . شود ظر كميته، اين واكنش جنبه اصالحي ندارد و مجازات محسوب مياز ن. شوند محكوم مي» اجتماعي

كميته حقوق كودك سـازمان ملـل،   . نظر كميته حقوق كودك، بحرين فاقد حداقل سن مسئوليت كيفري است
با استداللي مشابه، لوكزامبورگ را نيز فاقد حداقل سن مسئوليت كيفري دانسته است زيرا به عنـوان مثـال در   

روز متـوالي، بـه عنـوان اقـدامي انضـباطي،       10ن كشور امكان حبس انفرادي كودكـان بزهكـار بـراي مـدت     اي
كامبوج، جمهوري دموكراتيك كنگـو، مـالزي، موريتـاني، موزامبيـك، نپـال، پاكسـتان و       . بيني شده است پيش
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 مديريت دادگستري اطفـال و نوجوانـان   يبرا حداقل معيار سازمان ملل قواعد .2.1
  1)پكن قواعد(

لمللي مربوط بـه حقـوق كودكـان كـه در آن تـالش شـده اسـت تـا         ا يكي ديگر از اسناد بين
حـداقل   قواعـد  اي براي حداقل سن مسئوليت كيفري در نظر گرفته شـود، مجموعـه   ضابطه

 مجمـع  مصـوب  )پكـن  قواعد( مديريت دادگستري اطفال و نوجوانان يبرا معيار سازمان ملل
به موجب چهارمين قاعده  .است 1985 نوامبر 29 مورخ 33/40 شماره قطعنامه يط يعموم

هـاي بلـوغ    حداقل سن مسئوليت كيفري با در نظـر گـرفتن واقعيـت   «از اين مجموعه قواعد 
هـر يـك از قواعـد    » .عاطفي، ذهني و رواني، نبايد در سن بسيار كمي در نظـر گرفتـه شـود   

در تفسير قاعـده  . مذكور در مجموعه قواعد پكن، همراه با يك تفسير به تصويب رسيده است
  :خوانيم چهارم چنين مي

تواند با اجزاي اخالقي  ويكرد جديد، در نظر گرفتن اين موضوع است كه آيا كودك مير«
در آن [اين بدان معنا است كه آيا يك كودك . و رواني مسئوليت كيفري سازگار باشد يا خير

 توان با توجه به قوه تشخيص و ادارك شخصي وي، مسـئول رفتـار ضـداجتماعي    را مي] سن
كند كه به طور كلي بايد رابطـه نزديكـي    مجموعه قواعد حاضر پيشنهاد مي... دانست يا خير 

                                                                                                               
بـراي مطالعـه   . ستندلهستان، برخي ديگر از كشورهايي كه از نظر كميته، فاقد حداقل سن مسئوليت كيفري ه

  :تفصيلي نگاه كنيد به
- Cipriani, Don, ibid, pp. 98-108. 
در اين منبع ارزشمند، حداقل سن مسـئوليت كيفـري در تمـامي كشـورهاي عضـو سـازمان ملـل، همـراه بـا          

 . مستندات قانوني مربوط به هر يك ذكر شده است

المللي حقـوق مـدني و    مصاديق نقض ميثاق بينالزم به ذكر است كه نداشتن حداقل سن مسئوليت كيفري از 
 1966المللي حقوق مدني و سياسي  همانند كنوانسيون حقوق كودك، ميثاق بين. شود سياسي نيز محسوب مي

دو كشوري كه كنوانسيون حقوق كـودك را تصـويب   . المللي حقوق بشري است ترين اسناد بين نيز يكي از مهم
المللـي حقـوق مـدني و     ميثاق بين. اند ريكا و سومالي نيز اين ميثاق را پذيرفتهاند، يعني اياالت متحده آم نكرده

خواهـد كـه در موضـوعات     نامه حقوق بشري است كه صـريحاً از كشـورهاي عضـو مـي     سياسي نخستين پيمان
ده اگرچه اين ميثاق تعريفي از كودك ارائه نكر. كيفري، براي كودكان تدابير و راهكارهاي خاص در نظر بگيرند

آن به روشني اشاره به گروهي از اطفال و نوجوانان دارد كه در فاصله بين حداقل سـن   14ماده  4است اما بند 
در مورد اطفال و نوجوانان، تدابير بايـد  «مطابق اين بند . مسئوليت كيفري و مسئوليت كيفري كامل قرار دارند

در تفسير اين بند از ميثاق گفته شده است » .شوداي باشد كه سن و مصلحت اصالح آنها در نظر گرفته  به گونه
كه تعهداتي همچون تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري و در نظر گرفتن تدابير خاص براي اطفال بزهكـار را  

  :كند هاي عضو اعمال مي بر دولت
-ibid, p. 42. 

1. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the 
Beijing Rules) 
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مانند وضعيت تأهـل،  (هاي اجتماعي  بين مفهوم مسئوليت كيفري و ساير حقوق و مسئوليت
  ».وجود داشته باشد) اهليت مدني و غيره

و ساير حقوق و  عبارت قسمت اخير در مورد لزوم وجود هماهنگي بين مسئوليت كيفري
هاي اجتماعي فرد، برخي را به سوي اين ديدگاه سوق داده است كه بايد بين سـن   مسئوليت

به عنوان مثال اين سـئوال  . مسئوليت كيفري و سن رشد مدني هماهنگي وجود داشته باشد
سالگي فاقد اهليت كافي بـراي اينكـه    17از سوي آنها مطرح شده است كه چرا فرد در سن 

شـود امـا از    به انجام عمل جراحي پزشكي در مورد خود رضـايت دهـد، محسـوب مـي    بتواند 
آن انـدازه داراي اهليـت و كمـال عقـل محسـوب      ) مثالً از سن ده سالگي(ها قبل از آن  سال
شود كه اگر جرمي مرتكب شود، آن جرم را به وي منتسب كرده و وي را داراي مسئوليت  مي

اين در حالي است كه هر دو نوع تصميمات مـورد اشـاره   . دانيم كيفري كامل در مورد آن مي
العمـر   توانند تأثيرات مـادام  مي) تصميم براي انجام عمل جراحي و تصميم براي ارتكاب جرم(

ي اخالقـي و   هـاي پيچيـده   اي از قضاوت بر زندگي وي داشته باشند و هر دو نياز به مجموعه
تايج فـوري و درازمـدت ايـن نـوع تصـميمات      حقوقي دارند و هر دو نيز نيازمند فهم دقيق ن

  ).105  :2013دلماژ، (هستند 
اينـان معتقدنـد كـه بـراي     . اين ديدگاه در بين نويسندگان داخلـي نيـز هـواداراني دارد   

بـا  «: انـد  از جملـه گفتـه  . الزم است» رشد جزايي«مسئوليت كيفري، بلوغ كافي نيست بلكه 
باشد، چگونه  مدني از اهميت بيشتري برخوردار ميتوجه به اينكه امور كيفري نسبت به امور 

ممكن است شارع مقدس در امور مدني عدم رشد را مانع تصرفات مـالي بدانـد و در واقـع از    
اين راه به نوعي حمايت سفيه اقدام كند، ولي در امور كيفري كه مربوط به دما و نفوس بوده 

» شيد مورد حمايت قرار نگيرد؟و از حساسيت و اهميت بيشتري برخودار است، شخص غيرر
  ).279  :1383هاشمي، (

قياس اين دو نوع تصميم با يكديگر و رسيدن به اين نتيجه كه چـون    اما به نظر نگارنده،
سالگي، توانايي ذهني كافي براي اخذ تصميم در مورد امور مدني خود مانند  17فرد در سن 

لق به خود را نـدارد، پـس نبايـد آثـار     رضايت دادن به انجام عمل جراحي يا فروش ملك متع
تصميمات كيفري نيز به وي منتسب شود، نادرست است زيـرا ايـن دو نـوع تصـميم، لـوازم      

ي  هاي ذهنـي و اجتمـاعي الزم بـراي رسـيدن بـه نتيجـه       متفاوتي دارند و در نتيجه، توانايي
 1پـذيري  رزنشمبناي اصلي مسئوليت كيفري، س. مناسب در آنها نيز با يكديگر متفاوت است

فردي كـه بـه   . است و مبناي قابليت سرزنش نيز، توانايي تمييز حسن و قبح از يكديگر است

                                                 
1. Blameworthiness  
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سن هفده سالگي رسيده است، غالباً توانايي تشخيص مصـاديق حسـن و قـبح از يكـديگر را     
دارد در حالي كه تصميم براي انجام يك عمل جراحي زيبايي، نيازمند در نظر گرفتن عوامل 

ي انتساب مسـئوليت   بنابراين، الزمه. اي فراتر از حسن و قبح اين عمل است پيچيده متعدد و
كنـد امـا آنچـه     كيفري كه تشخيص حسن و قبح است، در سن بسيار كمتري تحقق پيدا مي

كه براي اخذ تصميم صحيح در بسياري از امور مدني مانند رضايت به انجـام معـامالت مهـم    
بـا  . يابـد  يص حسن و قبح است و در سنين باالتر تحقـق مـي  الزم است، چيزي فراتر از تشخ

  .الفارق است مع توجه به اين مراتب، قياس اين دو موضوع با يكديگر،
  

  1392تغييرات سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسالمي . 2
كنـد، بـه    هنگامي كه قانونگذار، سني را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري مشخص مي

كند كه از ديد وي، كودك در اين سن به آن حـد از بلـوغ    اين پيام را منتقل ميطور ضمني 
خالصـه  (عاطفي، رواني و ذهني رسيده است كه بتواند مسئول رفتارهاي خود پنداشته شود 

به اين ترتيب روشن اسـت كـه   ). 1، ص 2013المللي اصالحات كيفري،  گزارش سازمان بين
هاي رشد ذهنـي و روانـي    يد با در نظر گرفتن واقعيتتعيين حداقل سن مسئوليت كيفري با

در واقع اقدام براي تعيين سني مناسب براي مسئوليت كيفري، تكاپويي . كودكان انجام شود
است براي رسيدن به پاسخ صحيح در اين مورد كه كودك در چه سني طبيعـت عملـي كـه    

قابليت را دارد كـه مسـئوليت    كند و در نتيجه، اين انجام داده است را به طور كامل درك مي
اين كار را بـه نحـوي    1370قانونگذار مجازات اسالمي ). 2013دلماژ، (ناشي از آن را بپذيرد 

بسيط انجام داده و مقرر كرده بود كه افراد تا قبل از رسيدن به سـن بلـوغ، فاقـد مسـئوليت     
ي  ا تبعيت از شيوهبه اين ترتيب ب. كيفري و پس از آن داراي مسئوليت كيفري كامل هستند

دفعي و يكباره در تحقق مسئوليت كيفري اطفال، مرز بين حداقل سن مسـئوليت كيفـري و   
توضيح آنكه، به طور كلـي دو  . سن بلوغ كيفري را در آميخته و هر دو را يكسان انگاشته بود

ي نخسـت،   در گونه. نوع نظام مسئوليت كيفري براي اطفال در كشورهاي مختلف وجود دارد
به اين ترتيب كه فرد تا سن مشخصي كـه  . شود سئوليت كيفري اطفال، به يكباره كامل ميم

شود و فاقد هر گونـه مسـئوليت كيفـري اسـت و بـه       كند، كودك محسوب مي قانون مقررمي
. كنـد  شود و مسئوليت كيفري كامـل پيـدا مـي    محض گذر از آن سن، بزرگسال محسوب مي

ين نظامي تبعيت كرده بود زيرا اطفال تا رسيدن به سن ، از چن1370قانون مجازات اسالمي 
كردنـد و در   بلوغ فاقد مسئوليت كيفري بودند و پس از آن، مسئوليت كيفري كامل پيدا مـي 

  . هاي تعزيري و غير آنها وجود نداشت اين مورد تفاوتي بين مجازات
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رتيـب كـه تـا    به اين ت. شود ديگر آن است كه مسئوليت كيفري به تدريج كامل مي ةگون
يك سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري است و هـيچ گونـه واكـنش كيفـري در     

يافته  سپس وارد دوران مسئوليت كيفري تخفيف. شود مقابل جرم ارتكابي وي نشان داده نمي
تـري در   به اين معنا كه در مقابل جرايم ارتكابي توسط وي، واكنش كيفري خفيـف . شود مي

با گذار از اين مرحلـه نيـز فـرد    . شود گساالن مرتكب جرم مشابه نشان داده ميمقايسه با بزر
شود، يعني بزرگسـال تلقـي شـده و واكـنش كيفـري       وارد دوران مسئوليت كيفري كامل مي

نظام تدريجي، از اين حيث كه مسئوليت  1.نسبت به وي نيز همانند يك بزرگسال خواهد بود
  1.تر است يابد، عادالنه ادراك فرد تكامل ميكيفري در آن همگام با افزايش قوه 

                                                 
شكل ديگر مسئوليت كيفري تدريجي آن است كه فرد تا سني مشخص، فاقد هـر گونـه مسـئوليت كيفـري      .1

اين اصل، اماره عـدم مسـئوليت   (شود كه اصل بر عدم مسئوليت كيفري وي است  اي مي سپس وارد دوره. است
و در نتيجه دادستان است كه در هر مورد بايد ثابت كنـد كـه   ) شود ناميده مي doli incapaxكيفري اطفال يا 

مقام تعقيب بايد با ارائه شواهد و مداركي، از . مرتكب، اركان مسئوليت كيفري را در جرم ارتكابي دارا بوده است
كـرده و بـا    ك ميقبيل سابقه كودك و شيوه ارتكاب جرم، ثابت كند كه او عمل ارتكابي خود و عواقب آن را در

ي سني نيز آن است كه فرد، مسئوليت كيفري كامـل   سومين دوره. اين وجود اقدام به ارتكاب جرم كرده است
بررسي حداقل سن مسئوليت كيفـري  . دارد اما در معرض ضمانت اجراهايي متفاوت از افراد بزرگسال قرار دارد

را در نظام » اماره عدم مسئوليت كيفري اطفال« كشور 55دهد كه در آن سال، تعداد  نشان مي 2009در سال 
هاي قضـايي اسـتراليا،    در تمامي حوزه. توان به استراليا اشاره كرد اند كه به عنوان نمونه مي حقوقي خود داشته

سال، اماره عدم مسئوليت كيفـري   14تا  10در فاصله بين سنين . حداقل سن مسئوليت كيفري ده سال است
بزهكـاران كـم   ) بر حسب حوزه قضـايي (سالگي  18تا  17سالگي نيز تا سن  14د از سن بع. اطفال حاكم است

سن و سال ممكن است مسئوليت كيفري كامل داشته باشند اما ضمانت اجراهاي كيفري متفاوتي، در مقايسـه  
  :شود با بزرگساالن، در مورد آنها اعمال مي

Urbas, Gregor, The Age of Criminal Responsibility, Australian Institute of Criminology , 
paperwork no 181, 2000, p. 1. 
اما كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد از وجود اين وضعيت ابراز نگرانـي كـرده و آن را باعـث محكوميـت     

ام اهميـت، از آنجـا كـه مقـ     شود كه در جرايم كم وجود اين قاعده باعث مي. اطفال در جرايم مهم دانسته است
تعقيب انگيزه چنداني براي ارائه ادله عليه كودك يا نوجوان متهم ندارد، موارد چنـداني از محكوميـت كيفـري    

اما هنگامي كه اتهام ارتكاب جرم سنگيني مطرح باشد، انگيزه مقـام تعقيـب بـراي ارائـه     . اطفال مشاهده نشود
اين اماره را در نظام حقوقي خود دارند، موارد در نتيجه، در كشورهايي كه . شود دليل عليه متهم نيز بيشتر مي

همين امر باعـث نگرانـي   . اثبات خالف اين اماره در جرايم شديد، به نحو نامتناسبي بيش از جرايم خفيف است
المللي همچون كميته حقوق كودك، و درخواست از اين كشورها براي لغو اين امـاره شـده    طرف بين مراجع بي

ين اماره را دارند خواسته شده كه آن را ملغي كنند و به جاي آن، يـك سـن مشـخص    از كشورهايي كه ا. است
انگلستان از جمله كشورهايي است كه اقدام به . تعيين كنند  براي مسئوليت كيفري، كه تا حد امكان باال باشد،

ر فاصـله بـين   د. سـال بـود   7الي انگلستان، حداقل سن مسئوليت كيفري  در كامن. الغاي اين اماره كرده است
بعـداً بـه موجـب قـانون مصـوب پارلمـان       . سال، اماره عدم مسئوليت كيفري اطفال حاكم بـود  14تا  7سنين 
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از  3و سـن بلـوغ كيفـري    2در نظام تدريجي، دو مفهوم حـداقل سـن مسـئوليت كيفـري    
حداقل سن مسئوليت كيفري، حداقل سني اسـت كـه از نظـر نظـام     . يابند يكديگر تمايز مي

. اكمه قرار گيردكند كه در دادگاه كيفري مورد مح عدالت كيفري، فرد اين قابليت را پيدا مي
توان با او مانند بزهكاران بزرگسال  اما اين به هيچ وجه بدان معنا نيست كه از همين سن مي

در مقابل، سن بلوغ كيفري آن سني اسـت كـه فـرد بـا گـذر از آن، مسـئوليت       . برخورد كرد
،  2009چيپريـاني،  (شـود   كند و به مثابه يك بزرگسـال، مجـازات مـي    كيفري كامل پيدا مي

13 .( 

تعيين سن بلوغ جنسي به عنوان مبناي سن مسئوليت كيفري، عالوه بر اينكه در جامعه 
و  161-168  :1391نوبهـار،  (هـاي فراوانـي را برانگيختـه بـود      حقوقي داخل كشور مخالفت

المللي ناظر بـر رعايـت    اي را نيز براي انتقادات مراجع بين   زمينه) 176-181  :1381رهامي، 
هاي ادواري كميته حقـوق   توان به بررسي به عنوان مثال مي. فراهم كرده بود حقوق كودكان

كودك سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد ناظر بر اجراي كنوانسـيون حقـوق كـودك، اشـاره     
خود در مورد وضـعيت حقـوق كودكـان در ايـران، از      2000اين كميته در بررسي سال . كرد

                                                                                                               
)Children and Young Persons Act 1933 ( سال و سپس در سـال   8به  1933حداقل سن ابتدا در سال

. سال افزايش پيـدا كـرد   10 به) Children and Young Persons Act 1963(با تصويب قانوني ديگر  1963
اين اماره نسخ شـد و در  ) Crime and Disorder Act 1998به موجب قانون ( 1998در گام بعدي و در سال 

سـال،   14يـا   12ها براي افزايش آن به  سال است و توصيه 10حال حاضر سن مسئوليت كيفري در اين كشور 
براي اطالعات . ط قانونگذار اين كشور پذيرفته نشده استهمانند بسياري از كشورهاي ديگر غربي، تا كنون توس

 2009شده به پارلمان بريتانيا در سـال   تكميلي در اين زمينه به گزارش كميسيون خانواده و رفاه اطفال، تقديم
  :، قابل دسترسي در نشاني اينترنتي زير، مراجعه كنيد

http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/157/157we17.htm#note
180 

  :براي مالحظه سير تحول قاعده مذكور در حقوق انگلستان و انتقادات وارد بر آن، نگاه كنيد به
عدالت كيفري اطفـال  : مروري بر مسئوليت كيفري نوجوانان بزهكار، در: ودك بر خطاكاريمهرا، نسرين، حق ك

  .24. ، ص1390و نوجوانان، نشر ميزان، 
نظمـي   همچنين براي تبيين تغييرات ايجادشده در زمينه مسئوليت كيفري اطفال به موجب قانون جـرم و بـي  

  :، نگاه كنيد به1998
عـدالت كيفـري اطفـال و نوجوانـان، نشـر      : كيفري كودكان و نوجوانـان، در مهرا، نسرين، ترميمي شدن عدالت 

  .144. ، ص1390ميزان، 
نامه فقـه و حقـوق اسـالمي،     حسيني آهق، مريم؛ و مهرپور، حسين، رابطه بلوغ با مسئوليت كيفري، پژوهش .1

  .46. ، ص1389، پاييز و زمستان 6شماره 
2. Minimum age of criminal responsibility 
3. Penal majority 



 

 

181  

 
 ی

وت
ن 

 
ان   ن و وو

ودکا
 

ات  ون جاز
 

سالی  ا
١٣٩٢ 

تعريف كودك قرار گرفته، اظهار نگرانـي كـرده و آن    جمله از اين موضوع كه سن بلوغ مالك
اظهـارنظر كميتـه   (را باعث تبعيض ميان دختر و پسر در باب مسئوليت كيفري دانسته بـود  

در بررسـي  ). 22پـاراگراف   :2000حقوق كودك سازمان ملل متحد در مورد گزارش ايـران،  
و خواسـتار آن شـده بـود كـه     خود نيز مجدداً از اين موضوع اظهار نگراني كرده  2005سال 

گزارش خود، صريحاً از  72تعريف كودك، فارغ از تبعيض جنسيتي انجام شود و در پاراگراف 
  1.پايين بودن حداقل سن مسئوليت كيفري در ايران اظهار نگراني كرده بود

نخستين گام براي تغيير اين وضعيت در اليحه رسيدگي به جرايم اطفال برداشته شد كه 
 9تـا  ) الـف : بيني شده بود نظام تدريجي مسئوليت كيفري اطفال، به اين ترتيب پيشدر آن، 

تا  12) اصالحي؛ ج -هاي تربيتيسال، پاسخ 12تا  9) سال، معاف از مسـئوليت كيـفري؛ ب
هـاي تنبيهـي تخفيـف يافتـه     سال پاسـخ  18تا  15) تنبيهي؛ د -هاي تربيتيسال پاسخ 15

  ).252  :1388فر،  سوادكوهي(
اي تغييـرات در ايـن اليحـه     با مطرح شدن اليحه مجازات اسالمي، اين مقـررات بـا پـاره   

، فصل دهم از بخـش دوم كتـاب اول قـانون    95تا  88منعكس شد و در نهايت در قالب مواد 
هــا و اقــدامات تــأميني و تربيتــي اطفــال و  مجــازات«را بــا عنــوان  1392مجــازات اســالمي 

تغييري در اماره قانوني سـن بلـوغ داده نشـده و طبـق       ن قانون،در اي. تشكيل داد» نوجوانان
امـا  . ، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتيب نه و پانزده سال تمـام قمـري اسـت   147ماده 

نخست آنكه دو نظام متفـاوت بـراي   . حداقل دو تغيير قابل توجه در اين حوزه رخ داده است
ده است و ديگر آنكه در حوزه جرايم تعزيري، بـر  ها در نظر گرفته ش تعزيرات و ساير مجازات

هـاي متفـاوتي در نظـر گرفتـه شـده       اساس نوع جرم ارتكابي و گروه سني مرتكبان، واكنش
در ادامه، در دو بند جداگانه به بررسي مسئوليت كيفري اطفـال در جـرايم تعزيـري از    . است

  2.پردازيم يك سو و جرايم حدي و قصاصي از سوي ديگر مي

                                                 
هـاي تخصصـي اطفـال و     فقدان نظام مطلوب آماري مربوط به دادگستري اطفال، استفاده محدود از دادگـاه  .1

ديگر از موارد مربوط به دادگستري اطفال بودند كه اين كميتـه   برخيهاي مناسب براي زندان  فقدان جايگزين
 :ه بودخود از آنها ابزار نگراني كرد 2005در بررسي سال 

Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), CRC/C/15/Add.254, 31 March 2005. 

جب ديـه توسـط   ، تغيير قابل ذكري در مسئوليت ناشي از ارتكاب جرايم مستو1392قانون مجازات اسالمي  .2
. شـود  از اين رو  از طرح تفصيلي مطالب مربوط به آن در اين نوشتار اجتناب مـي . اطفال به وجود نياورده است

، جنايات ارتكابي توسـط اطفـال، هماننـد گذشـته، از مصـاديق      292ماده » ب«توضيح آنكه به موجب بند بند 
ن جنايات نيز طبق مواد فصل چهارم كتاب شوند و مسئوليت پرداخت ديه اي جنايات خطاي محض محسوب مي

  .اصوالً بر عهده عاقله است) به بعد 462مواد (ديات قانون مجازات اسالمي 
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  جرايم تعزيري .1.2
، مسئوليت كيفري اطفال، بدون آنكه تفـاوتي از حيـث   1392در قانون مجازات اسالمي سال 

هاي سني مختلـف اطفـال،    جنسيت وجود داشته باشد، تابع نظام تدريجي شده و براي گروه
ها بـه طـور جداگانـه     ذيالً هر يك از اين گروه. هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است واكنش
  .گيرد بررسي قرار ميمورد 
  
  سال 12تا  9گروه سني  .1.1.2
سـاله، در صـورت    15تا  9مقرر كرده است كه اطفال  1392قانون مجازات اسالمي  88ماده 

آن مـاده  » ث«تا » الف«ارتكاب جرايم تعزيري، موضوع يكي از تصميمات مندرج در بندهاي 
 و »ت« بندهاي در مذكور تصميماته، همين ماد 1اما از آنجا كه طبق تبصره . گيرند قرار مي

، تدابير قابل اعمـال  است اجراء قابل سال پانزده تا دوازده نوجوانان و اطفال درباره فقط »ث«
ايـن  » پ«تـا  » الـف «سال، منحصر به موارد مذكور در بندهاي  12تا  9در مورد گروه سني 

  .ماده است
بيني كرده است،  ن گروه سني پيشهايي كه قانونگذار در مورد اي از حيث ماهوي، واكنش

ايـن مـاده    مفهوم نيز از لحاظ فني). 73  :1382جمشيدي، ( تربيتي دارند –جنبه ترميمي 
تواند موضوع هيچ گونـه تصـميمي در    سال سن دارد، نمي 9آن است كه كودكي كه كمتر از 

ر، اين اطفال به بيان ديگ. نظام عدالت كيفري، حتي تصميمات اصالحي و مراقبتي، قرار گيرد
متفـاوت از   1392از اين حيث، موضع قانون مجازات اسالمي  1.قابل محاكمه كيفري نيستند

                                                 
توان اين سئوال را مطرح كرد كه بر اساس نظر پذيرفته شده توسط مقنن ايرانـي، كـودك بـه     در اين جا مي .1

شـود امـا بـه دليـل فقـدان       مرتكـب جـرم مـي    تواند مرتكب جرم شود يا اينكـه  دليل فقدان عنصر معنوي نمي
افراد « مقرر گرديده است كه  1392قانون مجازات اسالمي  146شود؟ در ماده  مسئوليت كيفري، مجازات نمي
تواننـد عنصـر معنـوي الزم     اين بدان معنا است كه از نظر قانونگذار، اطفال مي» .نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند

و مرتكب جرم شوند اما به دليل عدم توانـايي تشـخيص حسـن و قـبح و يـا فقـدان       براي جرم را داشته باشند 
قـانون مجـازات    49با بياني ديگر در مـاده    همين معنا،. رفتارهاي خود، قابل مجازات نيستند  توانايي در كنترل

مي سـابق منطبـق   اما به نظر نگارنده، اين ديدگاه اگرچه با قانون مجازات اسـال . اسالمي سابق نيز ذكر شده بود
در قـانون مجـازات اسـالمي    . سازگاري چنـداني نـدارد   1392بود، اما با ضوابط مقرر در قانون مجازات اسالمي 

سابق، اگرچه اطفال قابل مجازات نبودند اما در هر سني اين امكان وجود داشـت كـه قاضـي واكـنش ديگـري      
كـه اطفـال بـه     92يرد اما در قانون مجازات اسـالمي  براي آنها در نظر گ) مانند اعزام به كانون اصالح و تربيت(

هـيچ گونـه   ) اعم از دختر يا پسر(اند و در مورد گروه سني زير نه سال  بندي شده هاي سني مختلف طبقه گروه
توان ادعا كرد كه مبناي واقعي اين امر آن است كه اين گروه سني از عنصر  واكنشي قابل اعمال نيست، آيا نمي

بهره هستند و صرفاً بعد از گذر از اين سن است كه بنـا بـه فـرض قانونگـذار،      اي ارتكاب جرم بيمعنوي الزم بر
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آن قـانون، اطفـال مبـرا از مسـئوليت      49قانون مجازات اسالمي سابق است زيرا طبق مـاده  
عنداالقتضا كـانون  «بر عهده سرپرست اطفال و » با نظر دادگاه«كيفري بودند اما تربيت آنها 

به اين ترتيب در قانون سـابق هـيچ گونـه حـداقل سـني بـراي       . بود» الح و تربيت اطفالاص
عالوه بر ايـن، امكـان تنبيـه بـدني اطفـال       .حضور در دادگاه كيفري در نظر گرفته نشده بود

مـاده   2مطابق تبصـره  . بيني شده بود بزهكار نيز، بدون در نظر گرفتن ميزان سن آنها، پيش
كرد، اين امكـان   گاه براي تربيت طفل، تنبيه بدني وي ضرورت پيدا ميقانون مذكور هر  49
بـراي اطفـال كمتـر از     1392اما در قانون مجازات اسـالمي  . بيني شده بود ي دادگاه پيشبرا

بيني نشده و ايـن بـدان معنـا     سال، هيچ گونه واكنشي، حتي اصالحي و تربيتي پيش 9سن 
طبعاً جواز قـانوني تنبيـه بـدني آنهـا نيـز      . نيستنداست كه اين اطفال قابل محاكمه كيفري 

  .منتفي گرديده است
  
  سال 15تا  12گروه سني  .2.1.2

گيري بيشتري نشان داده و اين امكان را  سال، قانونگذار سخت 15تا  12در مورد گروه سني 
هاي اصالحي مورد اشـاره در بنـد قبـل، برخـي تـدابير       فراهم كرده است كه عالوه بر واكنش

 12، كودك يا نوجوان 88ماده  1طبق تبصره . تنبيهي نيز در مورد آنها اعمال شود -أديبي ت
اي كه مرتكب جرم تعزيري شود، ممكن است عالوه بر تدابير مذكور در بند قبـل،   ساله 15تا 

ويـژه   بـه . اين ماده نيز قـرار گيرنـد  » ث«و » ت«بيني شده در بندهاي  مشمول واكنش پيش
كه عبارت از نگهداري دركانون اصالح و تربيت به مدت سه مـاه  » ث«بند  واكنش مذكور در

  .تا يك سال است، داراي جنبه تنبيهي قوي است
گيري نسبت به اين گروه سـني را بيشـتر كـرده و مقـرر      قسمت ذيل اين تبصره، سخت 

بايد براي شوند، الزاماً  5تا  1نموده كه اگر اين اطفال و نوجوانان مرتكب جرم تعزيري درجه 
توانـد بـراي آنهـا     سال به كانون اصالح و تربيت اعـزام شـوند و قاضـي نمـي     1ماه تا  3مدت 

واكنش ديگري، از قبيل تسليم به اشخاص واجد صالحيت يا اخطار و تذكر و اخـذ تعهـد بـه    
  . عدم تكرار جرم، در نظر بگيرد

سـال اسـتفاده    15تـا   9بين سـنين  » اطفال و نوجوانان«از تعبير  88قانونگذار در ماده 
اين در حالي است كه تا پيش از تصويب نهايي اين قانون و در اليحه پيشـنهادي  . كرده است

بـه ايـن   . اسـتفاده شـده بـود   » اطفـال «به مجلس شوراي اسالمي، در اين ماده صرفاً از لفظ 

                                                                                                               
هاي تـأميني و تربيتـي    شود كه واكنش كنند و در نتيجه اين امكان نيز فراهم مي عنصر معنوي الزم را پيدا مي

  غيركيفري براي آنها در نظر گرفته شود؟
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بـين  شد زيرا دختـري كـه    عمالً منصرف به پسران مي 88در اليحه پيشنهادي، ماده   ترتيب،
گـذر كـرده و جـزء اطفـال      147سال باشد، از امـاره بلـوغ مـذكور در مـاده      15تا  9سنين 

اطفـال و  «تـر   مصوب مجلس، با اسـتفاده  از تعبيـر گسـترده    88اما ماده . شود محسوب نمي
با توجه به اين مراتب، دختري كـه سـن   . شود شامل دختران و پسران، هر دو، مي» نوجوانان

شته و طبق نظر مشهور فقهاي اماميه، مسـئوليت كيفـري كامـل پيـدا     بلوغ را پشت سر گذا
سال تمام نرسيده است، در صورت ارتكاب جرم تعزيـري   15كرده است، تا زماني كه به سن 

اين تغيير مهـم، بخشـي   . شود اي مشابه همتايان مذكر خود مواجه مي يافته با واكنش تخفيف
بعـيض بـين دختـران و پسـران در بـاب مسـئوليت       از ايرادات وارد بر قوانين سابق از حيث ت

  . كيفري را برطرف ساخته است
  
  سال 18تا  15گروه سني  .3.1.2

سال، دختران و پسراني كه مرتكب جـرم   18سال، تا رسيدن به سن  15پس از گذر از سن 
در ايـن مـاده مقـرر    . هسـتند  1392قانون مجازات اسالمي  89تعزيري شوند، مشمول ماده 

هاي مذكور در آن  كه مجرمان اين رده سني، بسته به نوع جرم، به يكي از مجازاتشده است 
شوند كه شديدترين آنها پنج سـال نگهـداري در كـانون اصـالح و تربيـت و       ماده محكوم مي

  .ترين آنها نيز پرداخت جزاي نقدي است خفيف
برزخ حاصل از سال، افرادي هستند كه در  18تا  15اين گروه سني، يعني نوجوانان بين 

از منظـر اسـناد   . المللـي قـرار دارنـد    تفاوت تعريف كـودك در قـوانين داخلـي و اسـناد بـين     
ترين آنها در زمينه مورد بحث نوشتار حاضر كنوانسـيون حقـوق كـودك     المللي، كه مهم بين
اما از نظر قوانين داخلـي   1.باشد، كودك كسي است كه سن وي كمتر از هجده سال است مي

چهـارده  (توان يك فرد را كودك ناميد، پانزده سال تمـام قمـري    االترين سني كه ميايران، ب
  .است كه آن هم مختص اطفال ذكور است) سال و هفت ماه شمسي

) سـال  18تـا   15(مقررات خاصي براي اين گروه سـني    در قانون سابق مجازات اسالمي،
، 1392 قانون مجازات اسـالمي ما ا. مسئوليت كيفري كامل داشتند  راد،وجود نداشت و اين اف

بيني كرده و آنها را تابع نظامي متفاوت  ضمانت اجراهاي خاصي را براي اين گروه سني پيش
اگرچه قانونگـذار سـن مسـئوليت    . قرار داده است) افراد باالي سن هجده سال(از بزرگساالن 

ت كيفـري، دامنـه   بينـي نظـام تـدريجي مسـئولي     كيفري را صراحتاً افزايش نداده اما با پيش

                                                 
  سـال  18  زيـر سـن    افراد انسـاني   منظور از كودك  كنوانسيون  نظر اين از:  كنوانسيون حقوق كودك 1ماده  .1

 .شود  داده  كمتر تشخيص  بلوغ  ، سن اجرا در مورد كودك  قابل  قانون  طبق  كه  مگر اين  است



 

 

185  

 
 ی

وت
ن 

 
ان   ن و وو

ودکا
 

ات  ون جاز
 

سالی  ا
١٣٩٢ 

ها را تا حد شمول بـر افـراد    هاي اصالحي و تربيتي خود را توسعه داده و اين حمايت حمايت
تـوان آنهـا را كـودك ناميـد،      كمتر از سن هجده سال، كه با هيچ قرائتي از منابع فقهي نمـي 

ين هاي تعزيري براي افراد بين سن ي برابرگزيني مجازات دقت در شيوه. گسترده ساخته است
. دهد ، اين واقعيت را بهتر نشان مي1392قانون مجازات اسالمي  89سال در ماده  18تا  15

مقرر شده اسـت كـه نوجـوان مرتكـب جـرم تعزيـري        89ماده » الف«به عنوان مثال در بند 
. درجه يك تا سه، به نگهداري در كانون اصالح و تربيت به مدت دو تا پنج سال محكوم شود

 3تـا   1سال، جـايگزين تعزيـرات درجـه     5تا  2هداري در كانون براي مدت به اين ترتيب نگ
، ده سال و بيشترين ميزان حبس تعزيـري  3كمترين ميزان حبس تعزيري درجه . شده است

سال، نگهداري در  18تا  15در نتيجه قانونگذار براي گروه سني . نيز حبس ابد است 1درجه 
سال تا حبس ابد كرده است كه  10ن حبس بيش از سال را جايگزي 5تا  2كانون براي مدت 

گـرا و سـزادهنده و توجـه او بـه      گرداني مقنن از رويكـرد مجـازات   دهنده روي اين خود نشان
  1.رويكرد اصالحي و بازپرورانه در مورد اين گروه سني دارد

                                                 
ن ايـ » الـف «به عنوان مثال قانونگذار در بند . خالي از ابهام نيست 89البته شيوه برابرگزيني مذكور در ماده  .1

در . كـرده اسـت   3تـا   1درجـه  » تعزيـرات «ماده، نگهداري در كانون براي مدت دو تا پـنج سـال را جـايگزين    
جزاي نقدي بيش از سيصـد  . بيني شده است هاي ديگري غير از حبس نيز پيش ، مجازات3تا  1تعزيرات درجه 

شود كه اگـر   اين سئوال مطرح مياكنون .  و شصت ميليون ريال تا بيش از يك ميليارد ريال، از اين قبيل است
سال، مرتكب جرم تعزيري درجه يك شود كه مجازات مقرر براي آن مثالً جزاي نقـدي   18تا  15فرد بين سن 

باشد، باز هم دادگـاه ملـزم اسـت    ) بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد وپنجاه ميليون ريال( 3درجه 
سال محكوم كند يا در صورتي كه همين ميزان جزاي نقدي  5تا  2كه وي را به نگهداري در كانون براي مدت 

. پاسخ بـه ايـن سـئوال، دشـوار اسـت     . تواند او را به جزاي نقدي محكوم كند تر به حال وي بداند، مي را مناسب
تواند مرتكـب را بـه نگهـداري در     اين است كه در اين مورد قاضي حق انتخاب ندارد و صرفاً مي 89ظاهر ماده 

اما توجه به مبناي تقنين اين ماده، ما را . ن محكوم كند و امكان محكوم كردن وي به جزاي نقدي را نداردكانو
هدف قانونگذار در اين ماده، تسامح نسبت به نوجوانان بزهكار بوده اسـت و در  . كند به مسير ديگري هدايت مي

در ) سـال  5تـا   2(مـدت   به نگهداري ميـان  را براي آنها تبديل 3تا  1مدت درجه  هاي طوالني اين راستا، حبس
اما در مواردي كه مجازات جرم ارتكابي براي بزرگساالن، جزاي نقدي درجـه  . كانون اصالح و تربيت كرده است

است، محكوم كردن نوجوانان مرتكب آن جرم به نگهداري در كانون، نه تنها مبتنـي بـر تسـامح نيسـت      3تا  1
بزرگسالي كه آن جرم خاص را انجام دهد به جـزاي نقـدي محكـوم    : است گيري مضاعف بلكه به معناي سخت

اي كه همان جرم را مرتكب شده است، الزاماً بايد براي مدت دو تا پنج سال  ساله 18تا  15شود اما نوجوان  مي
 اگر چه ممكن است گفته شود كه اين امر بـراي اصـالح و تربيـت ايـن    . به كانون اصالح و تربيت فرستاده شود

دسته از بزهكاران در كانون بوده است اما به نظر نگارنده، اين برداشت با مقصود قانونگذار در اين مـاده سـازگار   
بهتر آن بود كه قانونگذار . نيست و ابهام موجود در ماده از اين حيث را بايد به عدم توجه قانونگذار منتسب كرد

 18تـا   15اسـت، نوجـوان    3تـا   1تعزيري درجه » حبس«كرد كه در جرايمي كه مجازات قانوني آنها  مقرر مي
شود و در جرايمي كـه مجـازات    سال محكوم مي 5تا  2ساله مرتكب آن جرم به نگهداري در كانون براي مدت 
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  جرايم حدي و قصاصي .2.2
ذاشته باشد، بـالغ و داراي  طبق قول مشهور فقهاي اماميه، فردي كه سن بلوغ را پشت سر گ

و طبيعتاً در صورت ارتكـاب جـرم نيـز    ) 146  :1392مهرپور، (مسئوليت كيفري كامل است 
اما قانونگذار سعي كرده است كه در عـين احتـرام   . مجازات وي همچون افراد بزرگسال است

نيـز   المللـي حقـوق كـودك در ايـن زمينـه      االمكان با الزامات بين به اين قواعد شرعي، حتي
  .همگام شود

قواعد اصلي نظام حقوقي حاكم بر ارتكاب جرايم مستوجب حد و قصاص توسط اشخاص 
تبيـين   1392قانون مجـازات اسـالمي    91و ماده  88ماده  2زير سن هجده سال، در تبصره 

مقرر كرده است كـه اگـر فـردي     1392قانون مجازات اسالمي  88ماده  2تبصره . شده است
سال قمري قرار دارد، مرتكب جـرم مسـتوجب حـد يـا      15تا  12روه سني كه در گ» نابالغ«

كـه بـه ترتيـب    ( 88مـاده  » ث«يا » ت«قصاص گردد، به يكي از اقدامات مذكور در بندهاي 
نگهـداري در كـانون   «و » اخطار و تذكر يا اخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جـرم «اند از  عبارت

چنانچـه نابـالغ مرتكـب ايـن     . حكوم خواهد شـد م) »سال 5تا  2اصالح و تربيت براي مدت 
جرايم، كمتر از دوازده سال سن داشته باشد، مطابق قسمت ذيـل ايـن تبصـره، بـه يكـي از      

كه ماهيت اصالحي، تأديبي و مراقبتـي  ( 88ماده » پ«تا » الف«اقدامات مذكور در بندهاي 
  .محكوم خواهد شد) دارند

  :است در مورد اين تبصره، چند نكته قابل توجه
نخست آنكه بر خالف تعزيرات كه در مورد گروه سني كمتر از نـه سـال، امكـان اعمـال     

بيني نشـده اسـت، در مـورد جـرايم مسـتوجب حـد و قصـاص،         هيچ واكنشي در قانون پيش
هـاي مـذكور در    حداقل از حيث نظري، اين امكـان وجـود دارد كـه قاضـي يكـي از واكـنش      

ايـن برداشـت مسـتند بـه ذيـل      . ر مورد آنها اعمال كندرا د 88ماده » پ«تا » الف«بندهاي 
دارد كه نابـالغ مرتكـب جـرم     توضيح آنكه صدر اين تبصره مقرر مي. است 88ماده  2تبصره 

هـاي   سال داشته باشـد، بـه واكـنش    15تا  12حدي يا مستوجب قصاص در صورتي كه بين 
هـاي   بـه واكـنش  » در غير ايـن صـورت  «شود و  محكوم مي» ث«و » ت«مندرج در بندهاي 
اشـاره بـه فرضـي    » در غير اين صـورت «منظور از عبارت . »پ«تا » الف«مذكور در بندهاي 

است كه نابالغ مرتكب جرم، كمتر از دوازده سال سن داشته باشد، بدون آنكه حـداقل سـني   

                                                                                                               
است، قاضي در انتخاب مجازات براي نوجوان مرتكب آن جـرم   3تا  1تعزيري درجه » جزاي نقدي«قانوني آنها 

ند وي را به همان ميزان جزاي نقدي محكوم كند يا اينكه در صورت صالحديد، او را به توا مي: حق انتخاب دارد
 . نيز به همين ترتيب قابل اصالح بودند 89ساير بندهاي ماده . نگهداري در كانون اصالح و تربيت محكوم كند



 

 

187  

 
 ی

وت
ن 

 
ان   ن و وو

ودکا
 

ات  ون جاز
 

سالی  ا
١٣٩٢ 

به اين ترتيب، كودكي كه به سن نـه سـال   . ها در نظر گرفته شده باشد براي اين نوع واكنش
ده است، در صورت ارتكاب جرايم تعزيري، مطلقاً موضوع واكنش دستگاه عدالت كيفري نرسي

امـا  . بيني نشده اسـت  گيرد و حتي تدابير اصالحي و مراقبتي نيز در مورد وي پيش قرار نمي
هـاي   در صورت ارتكاب جرايم مستوجب حد يا قصـاص توسـط وي، امكـان اعمـال واكـنش     

  . در مورد وي وجود دارد 88ماده » پ«تا » الف«هاي تربيتي و مراقبتي مذكور در بند
شود زيرا موضوع آن،  اعمال مي» پسران«دوم آنكه قسمت صدر اين تبصره صرفاً در مورد 

همـين   147از آنجـا كـه طبـق مـاده     . سال سن داشته باشد 15تا  12نابالغي است كه بين 
شـود، منظـور از نابـالغ     مي سال سن داشته باشد، بالغ محسوب 9قانون، دختري كه بيش از 

بـه ايـن ترتيـب بـين     . اسـت ) پسـر (ساله مذكور در اين تبصره، صرفاً نابالغ مذكر  15تا  12
دختري كه بيش از نه سال تمام قمري داشته باشـد، در  : دختران و پسران تفاوت وجود دارد

شـود   صورت ارتكاب جرم مستوجب حد يا قصاص، حسب مورد به حد يا قصاص محكوم مـي 
اما پسر تا زماني كه به سن پانزده سال تمام قمري نرسيده باشد، به جاي حد يا قصاص، بـه  

  . شود محكوم مي 88هاي مراقبتي و تنبيهي مذكور در ماده  يكي از تدابير و واكنش
شود ايـن   مطرح مي 1392قانون مجازات اسالمي  88ماده  2سئوالي كه در مورد تبصره 

توان گامي به جلو در تأمين حقـوق كودكـان در حـوزه عـدالت      مياست كه آيا اين تبصره را 
به بيان ديگر، آيا اين تبصره در مقايسـه بـا مقـررات مشـابه خـود در      . كيفري دانست يا خير

قانون مجازات اسالمي سابق، مطلوبيت بيشتري دارد و با اهداف علمي عدالت كيفري اطفـال  
ررسي ماهوي نوع واكنش به اين اطفال بزهكار سازگارتر است؟ پاسخ به اين سئوال مستلزم ب

  . در قانون سابق و قانون فعلي مجازات اسالمي است
، پسران نابالغ مرتكب جرم حدي يا مسـتوجب قصـاص،   1370در قانون مجازات اسالمي 

بودند كـه بـه موجـب آن، از مجـازات معـاف بودنـد و        49مشمول حكم عام مندرج در ماده 
دگاه بعهـده سرپرسـت اطفـال و عنداالقتضـاء كـانون اصـالح وتربيـت        تربيت آنان با نظر دا«

توانست پسر نوجوان داراي سن كمتر از پانزده سال كه  به اين ترتيب، دادگاه مي. بود» اطفال
اش بسپارد و يا براي مدتي بـه   مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص شده بود را به خانواده

نيز چنين فـردي، بنـا بـه     1392انون مجازات اسالمي در ق. كانون اصالح و تربيت اعزام كند
هـاي   شـود و يـا واكـنش    صالحديد قاضي و ميزان سن وي، به نگهداري در كانون محكوم مي

به اين ترتيب و بر  1.شود تري مانند اخطار و تذكر توسط قاضي در مورد وي اعمال مي خفيف
                                                 

اص به قاضي حق مرتكب جرم حدي يا مستوجب قص  ساله 15تا  12عجيب آنكه قانونگذار در مورد نوجوان  .1
انتخاب داده تا بنا به صالحديد خود، او را به نگهداري در كانون محكوم كند يا به او اخطار و تذكر بدهد و تعهد 

، همين نوجوان اگـر مرتكـب جـرم تعزيـري     88ماده  1اما به موجب ذيل تبصره . عدم تكرار جرم از وي بگيرد
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تغييـر چنـداني    88ماده  2ه خالف آنچه كه ممكن است در نگاه نخست به نظر برسد، تبصر
كيفري نسبت به اطفال مرتكب جرايم مستوجب حد يا قصاص ايجاد نكرده اسـت    در واكنش

ها را در مورد چنين اطفال بزهكـاري   و قانون سابق مجازات اسالمي نيز تقريباً همين واكنش
  . بيني كرده بود پيش

تحولي جـدي در   1392المي قانون مجازات اس 91، ماده 88ماده  2اما بر خالف تبصره 
 .واكنش كيفري نسبت به نوجوانان مرتكب جرايم مستوجب حد يا قصاص ايجاد كرده اسـت 

اين ماده، سه وضعيت را به عنوان عوامل سقوط حد يا قصاص معرفي كرده و قاضي را مكلف 
كرده است كه در اين موارد، مرتكب را به جاي حد يا قصاص، بر اساس گـروه سـني وي، بـه    

  : اند از اين سه وضعيت عبارت. هاي تعزيري مذكور در اين فصل محكوم نمايد كي از مجازاتي
  عدم درك ماهيت جرم ارتكابي توسط مرتكب ) الف
  عدم درك حرمت جرم ارتكابي توسط مرتكب) ب
  شبهه در رشد يا كمال عقل مرتكب) ج

ـ (به اين ترتيب، دختر يا پسر زير سن هجده سال  و  88ر خـالف مـواد   كه در اين مورد ب
كـه مرتكـب جـرم    ) سال تمام قمري مالك است يا شمسي 18، مشخص نشده است كه 89

بـا توجـه بـه    «مستوجب حد يا قصاص شود و يكي از حاالت فوق در مورد وي صادق باشـد،  
در مورد حكم ايـن  . شود محكوم مي» شده در اين فصل بيني هاي پيش مجازات«به » سن وي

  :ه قابل توجه استماده دو نكت
اند، از ايـن قـوت و اعتبـار     اوالً آيا مصالحي كه باعث سقوط مجازات حدي يا قصاص شده

برخوردار نيستند كه بتوانند باعث سقوط مجازات تعزيري نيز بشوند؟ بـه عنـوان مثـال اگـر     
بـه حـد   » شـبهه در كمـال عقـل وي   «توان به دليل  فردي با سن كمتر از هجده سال را نمي

از سوي ديگـر، مگـر نـه    . كرد، آيا منطقي است كه بتوان وي را به تعزير محكوم كرد محكوم
اينكه مجازات جرم وي منحصراً حد بوده است و اكنون به دليـل وجـود شـبهه سـاقط شـده      

جايگزين كردن اين مجازات با تعزير با چه منطقـي صـورت گرفتـه اسـت؟ اساسـاً آيـا       . است
  وي شبهه وجود دارد به تعزير محكوم كرد؟ توان كسي را كه در كمال عقل مي

قانونگـذار بعـد از بيـان سـقوط حـد يـا       . مبهم مانده اسـت  91ثانياً نوع واكنش در ماده 
بـه  » بـا توجـه بـه سـن وي    «قصاص، به صدور اين حكم كلي بسنده كرده است كه مرتكـب  

ول قـانون  ، يعني فصل دهم از بخش دوم كتاب ا»بيني شده در اين فصل هاي پيش مجازات«
                                                                                                               

تـري در مـورد وي    و تربيت فرستاده شود و هيچ واكـنش خفيـف   شود، الزاماً بايد به كانون اصالح 5تا  1درجه 
بيشتر از حدود  5تا  1گيري مقنن نسبت به اين گروه سني در تعزيرات درجه  به اين ترتيب سخت. جايز نيست

 .حكمت اين حكم بر نگارنده پوشيده است!!! و قصاص بوده است 
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كه قانونگذار موضـوع  » ها مجازات«اما منظور از اين . شود محكوم مي 1392مجازات اسالمي 
هاي مـذكور در مـاده    را به آنها احاله كرده است، كدام موارد است؟ اشاره قانونگذار به واكنش

ويـژه آنكـه    بـه . ؟ پاسخ بـه ايـن سـئوال آسـان نيسـت     89آن و يا ماده  2است يا تبصره  88
وي نيـز در نظـر   » سـن «ونگذار با تصريح به اينكه در تعيين مجازات بـراي مرتكـب بايـد    قان

ها بـراي   توضيح آنكه در اين فصل، سه دسته از واكنش. گرفته شود، به اين ابهام افزوده است
  : اطفال مرتكب جرم در نظر گرفته شده است

هاي مـذكور   ا واكنشساله مرتكب جرايم تعزيري كه ب 12تا  9نخست، اطفال بين سنين 
  .شوند مواجه مي 88ماده » پ«تا » الف«در بندهاي 

ساله مرتكب جرايم تعزيري يا مستوجب حد يا قصاص  15تا  12اطفال بين سنين   دوم،
  . شوند مواجه مي 88ماده » ث«و » ت«هاي مذكور در بندهاي  كه با واكنش

هاي مـذكور   ي كه با مجازاتساله مرتكب جرايم تعزير 18تا  15سوم، اطفال بين سنين 
بنـدي   ي جرم ارتكابي، دسته ها نيز بر اساس درجه شوند و اين مجازات مواجه مي 89در ماده 

  . اند شده
» هاي مذكور در ايـن فصـل   مجازات«به  91سئوال اين است كه وقتي قانونگذار در ماده 

ايـن خصـوص دو نظـر را     در. را مد نظر دارد  دهد، كدام يك از سه نوع تدابير فوق ارجاع مي
كه به (نخست آنكه بر حسب اينكه مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص : توان ارائه داد مي

چه سني داشته باشد، يكي از انواع تدابير ) داليل فوق، حد يا قصاص از وي ساقط شده است
ي هـا  واكـنش   سال باشـد،  12تا  9يعني اگر در گروه سني . شود فوق در مورد وي اعمال مي

سـال باشـد،    15تـا   12، اگـر در گـروه سـني    88مـاده  » پ«تـا  » الـف «مذكور در بندهاي 
سال سـن داشـته    18تا  15و اگر بين  88ماده » ث«يا » ت«هاي مذكور در بندهاي  واكنش

تأكيـد  . شـوند  قانون مجازات اسالمي در مـورد وي اعمـال مـي    89باشد، تدابير موضوع ماده 
مرتكب باشد، اين نظر را » سن«بر اينكه واكنش بايد متناسب با  مبني 91قانونگذار در ماده 

صـراحتاً از   91امـا ايـراد ايـن قـول آن اسـت كـه قانونگـذار در مـاده         . دهـد  موجه جلوه مي
از به كار   آگاهانه و عامدانه،  كند در حالي كه همين قانونگذار، مرتكبان صحبت مي» مجازات«

خـودداري كـرده و از لفـظ     88هاي مـذكور در مـاده    شدر مورد واكن» مجازات«بردن تعبير 
به بيان ديگر، از نظر قانونگذار، تدابير واكنشي . در مورد آنها استفاده كرده است» تصميمات«

هاي مـذكور در   مجازات«روند و از اين رو ارجاع به  ، مجازات به شمار نمي88مذكور در ماده 
از  89قانونگـذار صـرفاً در مـاده    . آنها دانسـت  توان معطوف به را نمي 91در ماده » اين فصل

استفاده كرده است و از اين رو شايد بتوان گفت كه ارجاع وي بـه مجـازات   » مجازات«تعبير 
اين تعبير با منطق حقـوقي  . است 89هاي مذكور در ماده  نيز معطوف به واكنش 91در ماده 
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بنـدي كلـي، در    در يك درجه: كند ها را حفظ مي نيز سازگارتر است زيرا تناسب بين مجازات
پـس از آنهـا تعزيـرات قـرار     .  هاي حد و قصاص، قرار دارنـد  باالترين درجه از شدت، مجازات

تر از تمامي اينها، اقدامات تأديبي و اصالحي اطفال و نوجوانـان   گيرد و در سطحي خفيف مي
 91داليل مذكور در ماده به اين ترتيب نظر مقنن اين بوده كه نوجواني كه به . گيرند قرار مي

هـاي تعزيـري مواجـه     با تخفيف و تسامح، با مجـازات   حد يا قصاص از وي ساقط شده است،
توان گفت كه نوجواني كـه حـد    پس مي. اند ذكر شده 89ها نيز در ماده  اين مجازات. شود مي

محكـوم   89هـاي تعزيـري مـذكور در مـاده      يا قصاص از وي ساقط شده است، بـه مجـازات  
كند و ابهامي كه قانونگذار در مـاده   اما متأسفانه اين برداشت نيز مشكل را حل نمي. شود مي
تصـريح شـده اسـت كـه      91سـازد زيـرا اوالً در مـاده     به وجود آورده است را مرتفع نمي 91

 89شـود امـا مـاده     هاي اين فصل محكوم مي به يكي از مجازات» بر اساس سن وي«مرتكب 
هـاي سـني كـه     گيرد و وضعيت ساير گروه را در بر مي) سال 18تا  15(فقط يك گروه سني 

ها از آنهـا سـاقط شـده اسـت،      اند و اين مجازات مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص شده
هاي مختلفي بر  اساس نوع جرم تعيين شده است  ، مجازات89ثانياً در ماده . مشخص نيست

اكنون مشخص نيسـت  ). خدمات عمومي نگهداري در كانون اصالح و تربيت، جزاي نقدي و(
 89كه اگر قاضي بخواهد بعد از اسقاط حد يا قصاص، مرتكب را به تعزيرات مذكور در مـاده  

توانـد هـر    آيا آزادي عمل مطلـق دارد و مـي  . كدام تعزير را بايد مالك قرار دهد  محكوم كند،
خ مثبت بـه ايـن سـئوال،    رسد كه پاس يك از تعزيرات را كه بخواهد، اعمال كند؟ به نظر نمي

حل مطلوبي را فراروي ما قرار دهد زيرا در اين صورت، آشفتگي بسياري در رويـه قضـايي    راه
توان پذيرفت كه قانونگذار در تعزيرات به شـرحي   از سوي ديگر، چگونه مي. پديد خواهد آمد

شد امـا در  تر گفته شد، دقيقاً نوع واكنش كيفري در مورد اطفال را مشخص كرده با كه پيش
  حدود و قصاص، اين گونه آزادي عمل مطلق به قاضي داده باشد؟ 

انـد و قانونگـذار    قانون مجازات اسالمي ناشي شده 91اين موارد ابهاماتي است كه از ماده 
در واقـع، تمركـز قانونگـذار بـر     . را صادر كـرده اسـت   91بدون توجه به آنها، حكم كلي ماده 

اين ماده سبب شده است كه از توجه كافي به مجـازاتي كـه   توجيه اسقاط حد يا قصاص در 
جايگزين حد يا قصاص خواهد شد عاجز شود و نتواند ترتيب صحيحي براي فرض جـايگزين  

  . بيني كند پيش
  
  گيري نتيجه

را  1392بايد تغيير قواعد مربوط به حداقل سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسالمي 
بردن تفاوت حداقل سن مسئوليت كيفري بين دختران و پسـران   از بين. به فال نيك گرفت
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هـاي حـد و قصـاص در     در جرايم تعزيري و نيز توسعه اختيارات قضايي براي اسقاط مجازات
هـايي هسـتند كـه ايـن قـانون در راسـتاي        مورد مرتكبين زير سن هجده سال از جمله گـام 

  . ه استرسيدن به يك نظام مطلوب مسئوليت كيفري اطفال برداشت
اما ايراداتي هم در پي تغييرات قانون مجازات اسالمي در اين زمينه به وجود آمده اسـت  

نخست آنكه سن بلـوغ كيفـري، يعنـي سـني كـه فـرد       . كه برطرف كردن آنها ضروري است
كند، در حـدود و قصـاص كمتـر از تعزيـرات اسـت زيـرا در        مسئوليت كيفري كامل پيدا مي

شود اما در حدود و قصاص،  سالگي مسئوليت كيفري فرد كامل نمي 18تعزيرات، تا پايان سن 
سال تمام قمري، مسـئوليت كيفـري كامـل پيـدا      15سال و پسر بعد از  9دختر بعد از سن 

توان ادعا كرد كه فـرض مطلـوب، عكـس     حتي مي. اين ناهماهنگي، محل ايراد است. كند مي
ري در حدود و قصاص، بـاالتر از جـرايم   تر آن است كه سن بلوغ كيف يعني مناسب. اين است

زيرا جرايم مسـتوجب حـد و قصـاص، در مقايسـه بـا جـرايم تعزيـري، اصـوالً         . تعزيري باشد
تري هستند و تبعات شديدتري براي فرد محكوم  گيرانه هاي شديدتر و سخت مستلزم مجازات
كند كـه   جاب مياز سوي ديگر، عملكرد سنجيده در اعمال واكنش كيفري اي. به دنبال دارند

ميزان شدت عمل در برابر جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان، همسو با افـزايش سـن و ميـزان    
  يابد، واكـنش  به تدريج كه سن كودك افزايش مي. پذيري آنها افزايش يابد ادراك و مسئوليت

حي تر گردد و در كنار جنبه تعليمي و اصـال  گيرانه تواند سخت اجتماعي نسبت به وي نيز مي
  . آميز و ارعابي نيز به خود بگيرد صرف، بعد سرزنش

در : دقيقاً در جهت عكس اين روند حركت كـرده اسـت   1392اما قانون مجازات اسالمي 
هـاي تعزيـري، كـه هـم شـدت و خشـونت كمتـري دارنـد و هـم امكـان تعـديل و             مجازات

تخفيـف مجـازات و    آنها با استفاده از سازوكارهايي چون تعويق صدور حكـم، » سازي فردي«
سـال تمـام شمسـي بـاال بـرده       18تعليق اجرايم مجازات وجود دارد، سن بلوغ كيفري را تا 

هاي حدي و قصاصـي كـه از حيـث كـاركردي، تقريبـاً خـالي از جنبـه         است؛ اما در مجازات
تر و شديدتر هستند، سن بلوغ كيفري را برابـر   اصالحي هستند و از جنبه ماهوي نيز كوبنده

قـرار داده و بـا   ) نه يا پانزده سال تمام قمري، بر حسب جنسيت مرتكب(بلوغ جنسي  با سن
  .گذر از سن بلوغ جنسي، مسئوليت كيفري كامل را بر فرد مترتب كرده است

شايد نامطلوب بودن همين وضعيت باعث شده است كه مقنن در پي يافتن تدبيري براي 
قـانون مجـازات    92براي اين منظور، ماده . دسال بر آي 18افزايش عملي سن بلوغ كيفري تا 

اسالمي تدوين شده و تقريباً به قاضي آزادي عمل كامل داده است تا با استناد به احراز موارد 
اگـر  . سال رفع كنـد  18گانه مذكور در آن، حد يا قصاص را از مرتكب داراي سن كمتر از  سه

به سمت عدم صدور حكم بـه قصـاص يـا    اين مقرره مورد استقبال قضات قرار گيرد و آنها را 
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سـن  «توان گفت كـه بـين    سال سوق دهد، در آن صورت مي 18حد در مورد افراد زير سن 
بلوغ كيفري، دوگانگي به وجود آمده اسـت زيـرا از نظـر قانونگـذار،     » سن قضايي«و » قانوني

يي، سن سن بلوغ كيفري در حدود و قصاص همان سن بلوغ جنسي است اما از نظر رويه قضا
  . بلوغ كيفري در اين گونه جرايم نيز همچون تعزيرات، هجده سال تمام است

تر آن بود كه قانونگذار براي رسيدن به هدف مـورد نظـر خـود، يعنـي فـراهم       اما مناسب
سـال، از سـازوكارهاي    18آوردن امكان عدم اجراي حد و قصاص در مورد اشخاص كمتـر از  

اگـر بنـا بـه مصـالح     . ي نگرش موردي نيفتـد  گونه به ورطه تري استفاده كند تا اين سنجيده
عقالني، اين نتيجه حاصل شده است كه نبايد اشخاص زير سـن هجـده سـال را بـه حـد يـا       
قصاص محكوم كرد، آيا قانونگذار نبايد اين مصالح را صراحتاً به رسميت شناخته و سن بلـوغ  

هـاي   ويـژه آنكـه زمينـه    ش دهد؟ بـه كيفري در حدود و قصاص را نيز همچون تعزيرات، افزاي
  . فقهي اين تغيير نيز چندان خارج از دسترس نيستند

تـوان ادعـا كـرد كـه قـانون مجـازات        المللي نيز مي از حيث همسويي با رهنمودهاي بين
اي  در موقعيت ممتازي نسبت به قوانين پيشين قرار دارد زيرا در بخش عمده 1392اسالمي 

در راستاي رهنمودهاي اسـناد و  ) گيرند كلي جرايم تعزيري قرار ميكه ذيل عنوان (از جرايم 
قرار دادن سن بلوغ كيفري در جرايم تعزيري در سطح هجده سال از . المللي است مراجع بين

بيني نظام تدريجي مسئوليت كيفري براي اطفال از سـوي ديگـر، همسـويي     يك سو، و پيش
المللي مربوط به حقـوق كودكـان بـه وجـود      ينمطلوبي بين اين قانون و رهنمودهاي اسناد ب

آورده و بخشي از انتقادات كميته حقوق كودك سازمان ملل بر ضوابط حقوق كيفري اطفـال  
  . در ايران را برطرف كرده است

در حـوزه مسـئوليت كيفـري     1392وجه ديگر اهميت تغييرات قانون مجـازات اسـالمي   
جوه قبلي است، ايجاد تغييرات در مباني و ضوابطي تر از و تر و عميق اطفال، كه بسيار بنيادي

اي نـه   شايد در گذشته. شدند است كه تا پيش از اين غيرقابل تغيير و بدون انعطاف تصور مي
هاي حدي و قصاصي، اختيـار كامـل    چندان دور، تصور اينكه بتوان براي عدم اجراي مجازات
) جـرايم تعزيـري  (در بخشي از جرايم به قاضي داد، يا مسئوليت كيفري پسران و دختران را 

بـا   1392امـا قـانون مجـازات اسـالمي     . رسيد تابع نظامي يكسان قرار داد، دشوار به نظر مي
عمـل پوشـاند كـه بـا اسـتفاده از تـدابير سـنجيده و         ةايجاد اين تغييرات، اين تصور را جامـ 

توانـد،   اين تحول مي. كردتوان چنين تحوالتي را نيز ايجاد  هاي علمي، مي گيري از يافته بهره
زمينه را براي ايجاد تغييرات ضروري، به نحوي سنجيده و در عين حـال همسـو بـا ضـوابط     

  . هاي حقوق كيفري اطفال فراهم كند فقهي در ساير حوزه
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