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Developments related to the criminal responsibility of children and adolescents  

 

 

Abstract 

 

Given that in Iranian criminal law, children and adolescents do not have the 

power of reason, so they have no criminal responsibility and the legislature has 

provided special measures to protect them. In the Iranian legal system, there are 

differences of opinion regarding the definition of children and adolescents and the 

exact age of criminal responsibility, and the new Islamic Penal Code provides for 

special solutions to solve this problem. It has somewhat reduced the problems. Of 

course, there are differences between physical maturity and mental development, 

and criminal responsibility is realized when he is criminally mature. In the new 

Islamic Penal Code, children up to the age of 18 are divided into different 

categories in order to solve the legal problems of juveniles. The present article is a 

library that aims to study the developments of punishment in relation to criminal 

liability of children and adolescents. It turns out that there are important changes 

in the Penal Code of 1992 compared to the previous law in the field of limits and 

punishments, and as a result, in this law, the objections of the former law have 

been removed, but in the crimes of hadd and qisas, the former is the criterion of 

religious maturity. 
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 تحوالت مربوط به مسولیت کیفری اطفال و نوجوانان در ق .م .ا

 1محمد صالح مویدی

 چکیده

قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسااایولیت کیفری نسااا  د و   و نوجوانان  در حقوق کیفری ایران اطفال از آنجاا که

قانونگذار تدابیر خاصا  را جتت حاایت از آنان یی  بی   کرده اتات. در نمام حقوق  ایران اخ  ن نمرنای  

و تا  دقی  مسایولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اتا م  و نوجوانان   در مورد تعریف طفل 

مساایولیت کیفری اطفال    جدای اصاا  برای حل ای  ملاایل یی  بی   اااده اتاات و با نم راه حل نای خ

اتات. الت ه میان بلو  جساا  و رااد عقل    کم کردهملای ت را   مقداریدرحدود و قصاا  و تعییرات تا 

تفاوت نای  وجود دارد و مساایولیت کیفری زمان  محق  م  اااود که از نمر جیای  راااید بااااد. در قانون  

تااال به  18ازات اتاا م  به م مور برطرن کردن ملاای ت ق ااای  ویوه نوجوانان، اطفال تا تاا  جدید مج

 نای مخ لف  تقسیم اده اند. دت ه

مقاله حاضار ک ابخانه ای بوده که ندن آن بررتا  تحوالت انون مجازات در راب ه با مساولیت کیفری کودکان  

نساتت به قانون تااب  در راب ه با   92و تاوال اصال  آن بررتا  تفاوات قانون مجازات تاال  و نوجوانان اتات 

مسیولیت کیفری کودکان و نوجوانان م  بااد و فرضیه آن  به نمر میرتد که تحوالت متا  در قانون مجازات 

تااع  اااده    نسااتت به قانون تاااب  در بخ  حدود و تعییرات بااااد و ن یج ا ای  که در ای  قانون 92تااال  

 ایرادات قانون تاب  مرتفع اده اما در جرایم حد و قصا  کاا ف  تاب  م ک بلو  ارع  م  بااد.  

 واژگان کلیدی: مسیولیت کیفری، اطفال، نوجوانان، قانون مجازات ات م  
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 مقدمه 

طفل یا واژه نای ملاابه دیگری که درای  مع ا داللت دارند از جاله صاریر و کودک و نوجوان به ع وان یی  از 

گروه نای آتای  یذیر اج ااع  از زوایای مخ لف و از تاوی روان اا اتاان و جامعه اا اتاان و جرملا اتاان و 

 .ه اندفقتا و حقوقدانان مورد بررت  قرار گرف 

موضاو  رتایدگ  به جرایم ای  گروه وق   که مرتی  تخلف یا جرم  میلاوند شال  برانگیی تر اتات زیرا از 

تااوی  زمی ه وقو  ای  جرایم ناااا  از اموری ناجون جدای  یدرو مادر فقر اع یاد عدم  تات ب یان خانواده و 

ل تات  میگردد تا ااخصایت مجرمانه در تربیت ناصاحی  طفل اتات و از تاوی  دیگر واک   ایراصاول  با اطفا

وجود انتاا نتاادی اه گردد و تتادیال باه مجرمی  خ رنااک در بیرگساااال  گردد.باا تصاااویا  نتاای  قاانون مجاازات  

  اتا م  به م مور اعاال دتا اوردنای علوم ج ای  ییلارف ه دنیا و جرملا اتا  و ناان گ  با اتا اد بی  الالل  

 داده  او  وبلو  رااد  کودک،افقتای اایعه وانل تسا   درباره تا   و آراء اتا متوجه به اار  با  حقوق کودک و 

  مساایولیت تاا   درباره  بابازنگری  و  اتاات   کرده رفع را  گذااا ه  قوانیی  در  موجود  نواقص زیادی حدود  تا  اند

 و  جرایم با  مواجته در  گروه ای  ب دی  تقساایم  و  مریی راااد  با  ناگام اطفال ق ااای   راااد  به توجه  و کیفری

واک   م اتا  نر گروه با توجه به اارایخ خا  تا   و اصاول حقوق  تحول متا  در دادرتا  اطفال   تدابیر

 .صورت گرف ه اتت 

الالل  مورد تعیی  مرز کودک  امر بسای   نیسات که به تاادگ  میسار باااد. معیارنای  که در تا وو مل  و بی 

نای اگون نساا  د. تاا ، بلو  جساااان  و راااد عق ن ، م ک اند، م  و  و گوناتاا فاده و اتاا  اد قرار گرف ه

نای مخ لف اند. ییلارفت جوامع در زمی هبااا د که مسایر راه را در ای  گذرگاه ملاخص کردهای م اادهاا اخ ه

نای مدن  و کیفری و گسا ر  علم و ف اوری در تا   جتان  موج  ااده اتات تا تیالیف  فراتر از مسایولیت 

ااود که ب واند نفع و ان قرار گیرد. ای  یرتا  که شه فردی در شه زمان  دارای وضاعی   م به عتده ااتروند

باااد. یاتاب به ای  نی ه باید ش ان دقی   ای بس متم و قابل اع  ا م ضارر خود را به خوب  تلاخیص دند، نی ه

 .بااد که ب واند مرز کودک  را ترتیم ک د

 

 ن مسئولیت کیفری بررسی چالش های حقوق ایران در قبال س

 اهمیت سن مسئولیت کیفری

یی  از متاحث متم جرم اا اتا ، واک   نمام کیفری به اطفال بینیار م  باااد. به دلیل انایت تا  کودک  و 

نوجوان  و تا یری که ای  دوران در تااخت ااخصایت آی ده کودک م  گذارند و نم ش ی  با توجه به ای  که 

دارد، واک   نمام کیفری به بیه ای    ز نمر توان جساا  و روان  تفاوت نای کودک و نوجوان با بیرگسااالن ا

با مجرمان بیرگسال و  توامو  حرفه ای صورت ایر   گروه انایت زیادی دارد، زیرا رتیدگ  به جرایم اطفال به
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برخوردار   زیادیتا  مسایولیت کیفری اطفال از انایت    ملاخص کردن  بی دارد. در ای   بدیتاابقه دار آ ار 

 به  راجع  موضاوعات تری   برانگیی شال  از یی   ع وان به را اطفال در کیفری  مسایولیت  له تا اگر مسای  .اتات 

 جرم  مقابل  در آن، به رتاایدن  با فرد که  شرا ایم،  نگف ه  گیافه  به تااخ    بگوییم؛  قانون با معارض  اطفال  حقوق

بی  تری  تعداد اع اا را دارد؛  حاال  که  کودک،  حقوق  جتان  اع میه  ت میم. ااود  م   دانسا ه مسایول  ارتیاب 

ناگ  بیانگر انایت ای  موضاااو  اتااات. تااا  مسااایولیت کیفری یی  از متم تری  و بحث برانگیی تری  

توجه  با  نر کدامکه کلاورنای ع او   شونموضاوعات م رو ااده در اتا اد حقوق کودک و حقوق بلار اتات،  

که، در  از آنجا؛  دااا ه اندبه فرن گ و اارایخ اج ااع  خود، تا  خاصا  را برای مسایول دانسا   فرد در نمر  

تاالگ  را تا  مسایولیت کیفری م   18اتات؛   خصاو تا د در ای   اصال  تری ک وانسایون حقوق کودک که  

توجه به   نلاانگر،    بااادمبا قواعد حقوق بلار   م  ت روییردی که    گرف  تا  م اتا  و  ملاخص کردنداند.  

حقوق کودک و رعایت آن در یک کلاور م  باااد. یی  از کلاورنای  که در ای  میان مورد ان قادنای فراوان  

قرار گرف ه جاتوری اتاا م  ایران اتاات. کلااور ایران از آنجای  که م اب  قانون اتاااتاا ، قوانی  خود را 

و یانیده  قاری برای دخ رانکامل  کیفری را نه تاال    براتاا  دی  متی  اتا م تدوی  م  ک د، تا  مسایولیت 

تدریجی در قانون   قاری برای یساران تعیی  م  ک د و الت ه با اتا فاده از نمریه تا  مسایولیت کیفری  کامل تاال

 (45:13۹0)آقایی، در صدد حل این مشکل بر آمده است. ۹۲

 چالش های سن مسئولیت کیفری

تا  مسایولیت کیفری یی  از شال  برانگیی تری  موضاوعات راجع به حقوق اطفال ، و از متا ری  موضاوعات  

 :اده م  توانیم به  بیان شال  نای اصل  تری اده در ات اد حقوق بلر و حقوق کودک اتت. از   بیان

اتا اد بی  الالل  که  اصاولدر ایران با مقررات تاایر کلاورنا و   اعاال اادهتا  رااد جیای    نتود ت اتا   -1 

 مسیولیت کیفری دانس ه اند. حدتال را   18  اال  

رشدد جاایی و لاوم   علا  تاا  بلو  ج ساا  به ع وان تاا  یذیرف  فقت  و عدم   ارایوجود تعارض در -2

 مساایولیت کیفری قتولبرای    مساایولیت اج ااع  متمبه مرحله راااد جسااا  و عقل  به ع وان رک    دریافت 

خواتات   عتور از مرز کودک  و قدم نتادن در وادی بلو ، رااد، انلیت به واقع عتور از مرحلهبرای انساان نا 

فردی به مرحله تیلیف و مسایولیت اتات و نر کودک  الجرم در مسایر ای  جابجای  قرار م  گیرد. تاوال  که 

؟ آیاناه انساانتا  م رو م  ااود، ای  اتات که مرز ای  جابجای  در کجای جررافیای حیات آدم  قرار م  گیرد

در ای  جابجای  از نق ه و مرز واحد و ملاا ر ک  عتور م  ک  د؟ آیا م  توان برای ناه انسااانتا از نر ملت و 

قوم  که بااا د حیم واحدی صاادر کرد و نساخه واحدی ییجید؟ تا  م  اتا  برای انلیت قانون  افراد اعم از 

تا  را م  تواند به ع وان تا  بلو  و رااد و یا ناان  یسار و دخ ر شه تا   اتات؟ و قانونگذار شه مق ع  از

انلیت و مسایولیت قانون  تعیی  ک د که کودک وق   به آن تا  رتاید، قانونا بال  و دارای انلیت اا اخ ه ااود  

در   (56:1392)یورقترمان ،و ب واند از تحات والیت و قیاومت خار  ااااود، اداره امور خود را بر عتاده بگیرد.
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د تصارن ک د. از لحا  کیفری نیی مسایول اعاال خود و قابل مجازات باااد و از لحا  تایاتا  و امور مال  خو 

 اج ااع  ب واند صاح  رای و تا یر گذار بااد؟

  13۹۲به اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسالمی   باتوجهرویکردهای افتراقی 

 قانون مجازاتجلوه های رویکردهای افتراقی و تبیین مصادیق آن در 

که در اص  و حقوق دانان  بار تقصیر را  قتولکه، توانای   م  باادکساان     دربرگیرندهحقوق کیفری    محوریت 

ویا اخ یاری در ک  رل رف ار خود ندارند    م  اود، داا ه باا د لذا افرادی که آگان  و علم گف هان ساب  توانای 

حقوقدانان   اال  بررت  ای  موضو  باعث اد تا  ه نیس  د. انایت در قتال امر و نت  قانونگذار با تیلیف  مواج

 جدلمسااایولیات کیفری و ارکان تحق  آن به بحاث و   راب اه بادر   نایلاااهحقوق  و فقت     ک اابتاایو فقتاا در 

بپردازند و بع ااا در ای  خصااو  نیی گف ه نای دیگر فقتا و حقوقدانان را به باد ان قاد گرف ه اند. قانونگذاری  

مجادله نای  ب  نصااای  ناانده ونربار از نمرات برخ  از حقوقدانان وفقتا ییروی و به تتع   از ن یجه ش ی نیی 

  کامل تااال   9تاا  بلو    قتولبا   13۷۰در قانون مجازات اتاا م    یسآنان قانون وضااع ناوده اتاات.   نمرات

و رسدیدن به سدنین   معین راقاری در یساران محدوده مسایولیت کیفری افراد   کاملتاال   15قاری در دخ ران و 

  دتاات یاب  تاا  در   رتااایت ااا اخ    نموده و به عبارتی  تلقیبا وجود مسدئولیت کامل  برابررا   یادشدده

اا اخ ه بود، در حال  که قالل اادن   قانون واقعیات اج ااع  و روان    درنمرگرف  مسایولیت کیفری را بدون 

و با واقعیات اج ااع  و فلساافه و اندان حقوق کیفری  قتولقابل  امری   مذکورمساایولیت برای افراد   نتودنبه 

 اتت. م  ت 

یرتا  م روحه ای  اتات که یذیر  مسایولیت تام و کامل برای افراد فوق الذکر و برخورد کیفری با آنان  یس

به مثاابه بیرگسااااالن با علم به ای  واقعیات که برای تحق  مسااایولیات کیفری، بلو  فیری و عق ن  و عاطف  

 وه بر بلو  جسا  نیی الزم اتت م  ق  اتت؟ع 

گام نای مثت   بردااا ه اتات و نر ش د   ملای تای   در جتت برطرن ناودن 1392قانون مجازات اتا م  

قرار داده ول  باروییردنای مخ لف  که   13۷۰تاال ناان د قانون تاال  15تاال و   9تا  بلو  را  1۴۷در ماده  

 .  برداا ه تع  در حل ملی ت کرده اتت در جرایم تعییرات و حدود و قصا

 نظام های مختلف در برخورد با کودکان ونوجوانان

 تعییری  -1

 حدود و قصا  -2

ما اتااتاا دو نو  نمام کیفری در برخورد با کودکان و نوجوانان داریم : یک دتا ه جرایم نسا  د که در قال    

یک نمام اارع  نم نسات که نلاات    حمایتی هسدتند  مجازات نای تعییری دتا ه ب دی م  ااوند که بی  تر
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گرا اتاات. یس  وقصااا  و دیات اتاات که یی  تر نص گرف ه از یک دتاا ه جرایم مثل جرایم باب حدود

 (3۴:1392)دیرباز،حاای   اتت.  روییردنا نستت به جرایم اطفال یا کیفری یا

 تعایرات

، در قسااااات جرایم تعییری در برخورد باا اطفاال و نوجواناان روییرد 1392قاانون جادیاد مجاازات اتااا م   

تاالگ  به   18از حاای   در یی  گرف ه اتات که بی  تر مصالحت گرا اتات. و اطفال و نوجوانان عا  قتل 

مجازات محیوم نا  اااوند و بی  تر اقدام تیمی   و تربی   برای آنتا در نمر گرف ه م  اااود. مگر نوجوانان  

تاال که مجازات نای خفیف برای آنتا در نمر گرف ه ااده اتات. در قانون مجازات جدید در مسایولیت   18-15

با آنتا صاورت گرف ه اتات. حال   راب هدر   متا ت  ااده و تحوال  زیادیکیفری اطفال بینیار به تا  آنتا توجه  

 در ای  قسات ضا  بررت  نقاط قوت و ضعف ش ی  نگرا  متاحث را در دو ب دی  میگیریم.

 توجیه مسیولیت نقصان یاف ه نوجوانان

 تدر  در مسیولیت کیفری نوجوان

 توجیه مسیولیت نقصان یاف ه اطفال و نوجوانان

با نگان  به تایر قانون گذاری در عرصاه مسایولیت کیفری اطفال و نوجوانان، به وضاوو م  توان نگر  نای 

مخ لف قانون گذار را نماره گر بود. گاه دیده م  ااود که قانونگذار تا  خاصا  را به ع وان تا  مسایولیت  

ااده و از لحا  اعاال و   کیفری تعیی  و فرد به محض رتایدن به تا  مذکور دارای مسایولیت کیفری اا اخ ه

، ول  گان  نیی به نوجوان  (13۷۰اجرای کیفر یک ااته به مثابه بیرگسااالن خواند بود. )قانون مجازات اتا م   

مساایولیت آنان به یایان رتاایده نگریساا ه و با   نتودنحالت   زمانکه   "نو مخاط  حقوق کیفری"  تحت ع وان

ما بی  مساایولیت کیفری م ل  وفقدان مساایولیت، حالت    یذیر  مولفه نای روانلاا اخ   و جامعه ااا اخ  ،

تاااوم  کاه ااالا  حقوقاداناان از آن باه ع وان مسااایولیات تخفیف یااف اه یاا انلیات ج اای  نااقص یااد م  ک  اد باه  

رتااایت ااا اخ ه اتاات که در ای  ب د بعد از بیان ارکان مساایولیت کیفری در راتاا ای توجیه عال قانونگذار، 

 فری نیی مورد بررت  و مداقه قرار خواند گرفت راب ه ت  و مسیولیت کی

علم و آگان  و اراده را که متان  آنتا ریلااه در فتایدن و  ارکان مساایولیت کیفری در قانون مجازات اتاا م 

توانساا   دارد ارکان مساایولیت کیفری را تلااییل م  دن د، که در صااورت وجود ارکان مذکور به طور کامل  

کامل و م عاقتا مسااا ح  تحال کیفر خواند بود. الزم به  کر اتااات که در  مرتیا  دارای مسااایولیت کیفری

قابل تصاور نیسات. و به وجود حالت تاوم یع    ارکان مذکور مسایولیت کیفری برای ااخص  صاورت فقدان

نسات  ارکان مسایولیت کیفری نیی م  توان نمر داد به عتارت  در صاورت وجود نسات  علم و آگان  و با    وجود

لیات کیفری نیی از حاالات کاامال کاان  یااف اه کاه م عااقا  آن واک   اج اااع  نیی ترییر م  ک اد و بر اراده مسااایو 

ای  اتااا  حقوقدانان در ک ار مساایولیت کیفری تام وفقدان مساایولیت نو  تااوم  از مساایولیت را با ع وان  
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مورد یذیر  قرار  مسایولیت کیفری نقصان یاف ه که خود دال بر یذیر ، تدریج  تحق  مسیولیت کیفری اتت  

 (۴5:1392، خانیتار )داده اند.

 1392راب ه ت  و مسیولیت کیفری در قانون مجازات ات م  

کسا   و تلاخیص را  تفییکتوانای    باتوجه بهکه فرد    بودهتا  مسایولیت کیفری به مفتوم یایی  تری  تا    

مجازات ای  گونه اعاال را م  داند؛ از انایت و افری برخوردار    و ضاارورتاعاال مجرمانه   شیساا  و   ناوده

  موجه از رتایدن به آن تا   یی فرد   آن مجازات ناودناتات؛ شرا که با تعیی  تا  مسایولیت کیفری و معیار 

  توانای  و  اااده  ااارو مساایولیت کیفری وی  فرآی د تحول، کرااادهم  گردد و بعد از رتاایدن فرد به تاا  

نمام حقوق  اتاا م معیارنای  برای وجود مساایولیت کیفری در  بودن را ییدا م  ک د. درمخاط  حقوق جیا  

افراد در نمر گرف اه ااااده اتااات به گونه ای که وجود معیارنای مذکور تحق  مسااایولیت وفقدان آن، فقدان  

، حد بلو   مسایولیت را نلاان م  دند. ای  معیار در نمام حقوق  اتا م و ایران فصارن نمر از اخ  ن موجود 

و برای تعیی  بلو  اارع  به معیار تا  توجه ناوده اتات. بدی  حالت که تا  دال بر   اارع  در نمر گرف ه

وبلو  اارع  دال بر مسایولیت کیفری اتات. ب ابرای  تعیی  حداقل تا  خا  در قوانی  کلاورنا   بلو  اارع 

یفری افراد الزم و ضاروری  به م مور اا اخت ااخص ایر مسایول و در آن واحد اا اخت اارو  مسایولیت ک 

تایی، صارن رتایدن به  اتات، ول  با توجه به واقعیات اج ااع  وروان  ورااد تدریج  عقل وااعور وقدرت

مقرر دال بر اارو  مسایولیت افراد    تا  مذکور نا  تواند دال بر وجود مسایولیت کامل باااد، بلیه اصاوال تا 

دارد و از آن جتت که ای  قدرت مت ای    افراد ااعور  م  باااد؛ شرا که تا  خا ، دال بر اارو  قدرت تایی و

مسایولیت کیفری بوده و خود، دارای مانیت تدریج  اتات ب ابرای  تحق  مسایولیت کیفری تام نیی به تتع آن به 

از فقه امامیه    برگرف هتدریج محق  م  گردد. ناانگونه که بیان اد ت  ارو  مسیولیت کیفری در کلور ما که  

قانون مجازات ات م    1۴۷ماده ی  روا  اده و به  بیانموجوده ت  بلو    تااییات مرگرف  بدون درناتت ف

 ملاخصقاری در یساران   کاملتاال  15قاری در دخ ران و   کاملتاال  9تا  اارو  مسایولیت کیفری   م ک 

ج س ، افراد مسایولیت کیفری کیفری   با توجه بهف  یاداادهاز رتایدن به تا ی    یی   طوری کهااده اتات به 

مساایولیت قانون  و ااارع  نخواند بود؛ در قانون مجازات  نتودنآنان به علت   بر ضاادنداااا ه و اعاال کیفر  

افراد تازه به تا  بلو    میان  ااده بود ول  از آن جتت که  مقررنیی   م ک نر ش د ش ی    13۷۰اتا م  مصاوب 

اعاال و اجرای کیفر نیچ   بحث اند در  رتاایده تاامبه راااد   درک قل و ع  نمررتاایده و افراد بیرگسااال که از 

نه تا  تیان ااده  تا  م یاداادهکه در قانون    شوندااات.   وجود ملایل متا قالل نلاده بود.   تاایییگونه  

 نتودنکیفر یک اااته از   انجامو اااخص برای    بودهکیفری تام   ااارو  مساایولیت کیفری بلیه تاا  مساایولیت 

از تااوی   دیدگان که ش ی    م  باااادم  گلاات. ای  در حال   تتدیلت تام کیفری  مساایولیت به مساایولی

جتت  قانونگذار با ای  واقعیت که افراد تازه به تاا  بلو  رتاایده، دارای راااد عق ن  کامل نتوده و تاا  در 

قانونگذار به ای    در واقعاتات.    تعارضدارد، در   رتاایت  مسایولیت کیفری صارفا   ملاخص ناودنو  رتایدن

به صاورت مجاوعه  نلاانه نای تیوی      در واقع در برگیرنده مسایولیت نه صارفا تلاریع  بلیه    معیارکه  ی هن

در قانون مجازات   کراادهبود. مسااله  ع قه ندااا هندارند،    رتاایت کلاف مسایولیت    جتت و در   ای اتات 
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 وارده بر قانون قدیم را   ایرادنسات ا   به مرور  با به رتاایت اا اخ   مسایولیت کیفری  1392اتا م  مصاوب 

به  کر اتات که در ای  قانون در مجازات نای تعییری معیار اارو  مسایولیت    ناوده اتات. الت ه الزم برطرن

نیسات و اااسا  بوده، ول  رتایدن به تا  مذکور مسااوی با مسایولیت کیفری کامل   تاال تاام 9کیفری تا   

در تحق  مسایولیت و درجات آن بر اتاا  تا  اااسا  با یذیر  مت ای اج ااع  و روانل ات     م ک تدریج 

اده   ج سی   آنان قالل قتول قرار داده اده اتت و در ای  رات ا نیی فرق  بی  دخ ران و یسران و تفییک مورد

  کامل تال  9مسیولیت کیفری )  ه ت  ارو ب  باورود اتات. بدی  ترتی  بر خ ن قانون قتل  دخ ران و یساران 

بلیه مسایولیت کیفری آنان اارو  و  نتودهمسایولیت کیفری   واجدتاال قاری در یساران  15قاری در دخ ران و 

تال ااس  تیایل م  گردد. نی ه ای که اااره به آن خال  از فایده نیست ای  اتت که با   18به تدریج تا ت  

ت مذکور م  توان بدی  ن یجه رتاید که قانونگذار در ای  راتا ا صارفا تا  قانون مجازا 95-88بررتا  مواد  

اااسا  بدون تتعیض ج سای   در مجازات نای تعییری  تاال 18اارو  مسایولیت کیفری و نسات  بودن آن را تا 

به  مسایولیت کیفری را  آاازتا   قدیمقانون   ناجوناتات، اما در مجازات نای حدود و قصاا    قابل قتول

 قلادادقاری برای یساران ،   کاملتاال  15قاری برای دخ ران و   کاملتاال نه ف   کاملولیت کیفری ع وان مسای

  (۴5:1392  ، ااکر اردکان  .)ناوده اتت 

 (تعییرات در) ات م  مجازات قانون در  نوجوانان و اطفال  کیفری مسیولیت  تدر  

و تفاوت از ای  جتت   ااارو  مساایولیت کیفریناان طور که گف یم، با وجود یذیر  معیار تاااب  بلو  برای  

میان دخ ر و یسار در جرالم مسا وج  حد وقصاا ، مق   در قانون مجازات اتا م  جدید در مجازات نای 

تعییری، ب فاصاله فرد بال  را وارد ف اای مسایولیت کیفری کامل ن اوده بلیه، اب دا مسایولیت کیفری نسات  یا  

  نو  از مسایولیت مسا لیم تعیی  مراحل  اتات تا یس از ط  آن در نتایت  اعاال م  گردد. اعاال ای کم ااده

مسایولیت کیفری کامل اجرا ااود که از آن به ع وان تدر  مسایولیت کیفری یا مسایولیت کیفری تدریج  یاد 

ناوده ایم. قانونگذار برای ای  م مور، شتار مرحله تعدیل ااااده مسااایولیت کیفری را بی  عدم مسااایولیت تا 

 لیت کامل لحا  ناوده که  ی  بدان م  یردازیم.مسیو 

 تال 9فراد تا ا

جرم نیچ گونه مجازات    وقو و در صااورت   ندارندتااال شه یساار و شه دخ ر مساایولیت کیفری  9افراد زیر 

اقدامات تامی   و تربی    (  1۴8نساتت به آنان اعاال نا  ااود. در صاورت ارتیاب جرم طت  مقررات ماده ی )

گرشه به صاورت م ل  به فرد نابال  ااااره   1۴8. ح   مای  اتات گف ه ااود ماده  ورت میگیردصا علیه آنتا 

تاال در نمر گرف ه نلاده اتات. ب ابرای  طفل زیر  9ناوده اتات ول  در ای  قانون نیچ اقدامات  برای طفل زیر 

 .تال، نیچ مسیولی   ندارد 9

 تال تاام ااس   9-12اطفال و نوجوانان بی  
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اتا م  جدید، ناگام باقول ملاتور فقتای امامیه و  قانون مجازات 1۴۷ماده   باتوجه بهکیفری    لیت مسایو  آااز

ج سا  در نمر گرف ه ااده و ای  امر نیی خود بر اتاا     تاابقه تق ی  در جاتوری اتا م  ایران، مرتتخ با بلو 

اتات. معذالک یی  از نوآوری نای   ناوده معی قاری   کاملتاال  15تاال و در یسار  9تا ، در دخ ر   م ک 

قانون فوق االااعار (  88قانونگذار در ارتتاط با مسایولیت کیفری نساتت به جرایم تعییری ارتیاب ، تقریر ماده )

تاال تاام اااسا  را مورد نمر قرار داده اتت.   15تا  9قانونگذار در صادر ماده، افراد بی    88اتات الت ه در ماده  

که برخ  از تدابیر را صارفا  "ث " یل ب د  1تدابیر ی ج گانه ماده و با ع ایت به تتصاره  معتذا با در نمر دااا  

به اطفال    باتوجهرا  قانون گذارتااله نای تاام اااسا  قرار داده، م  توان تایاتات خا   15تا  12مخ ص به 

 (۴5:1392،زراعت  )ناود.   ابت آنتا  ملخصااس  با توجه به تدابیر   کاملتاله  12تا  9و نوجوانان  

تال تاام ااس  را به جای اعاال مجازات کامل که در مقابل   12تا  9در ای  ماده مق   اطفال و نوجوانان بی   

مساایولیت کیفری کامل اعاال م  گردد، ملاااول تدابیر و تصااایاات  قرار، نیچ کدام وصااف  اااتیه مجازات 

قابل توجه در ای  ماده نسااتت به ای  دتاا ه از نداااا ه و به ملااابه اقدامات تیمی   و تربی   م  باااا د.نی ه  

نو  و درجه که باااد ت تا مسا وج  تدابیر تسالیم به  نوجوانان ای  اتات که جرایم تعییری ارتیاب  آنتا از نر

قاض  دادگاه خواند اد.  توتخ ی د واندرزحقوق  دیگر و یا  حقیق  یا والدی  یا اولیا یا تریرتت یا ااخا 

ای  افراد کام  حاای   اتاات. با ای یه مق   در اب دای ماده، ب ور م ل ،  ب ابرای  تاایاتاات اتخا ی نسااتت به

اطفال و نوجوانان را موضاو  قرار داده و ااااره ای به ج سایت آنتا ن اوده اتات، با ای  حال ناگف ه ییداتات که 

نابال  محساوب ااده و ضااانت اجرای مذکور   1۴۷خ ن نایذیر ماده ی  تاال، م اب  ضااب ه   12تا  9یسار بی  

در ای  ماده نساتت به آنتا نه بدلیل مسایولیت کیفری تخفیف یا نقصاان یاف ه ، بلیه از باب تربیت و حفاات از 

و   لیوما طفل فاقد مسایولیت کیفری بوده و لذا از موضا  88تااله ملااول ماده   12تا  9آنتاتات. ب ابرای  یساران 

نساتت به  88بحث خار  اند. تا  و تاال برای دخ ران اارو  مسایولیت در آنتا اتات که مق   در ماده ی 

دخ ران تازه بال  در مقام تعدیل مسایولیت کیفری و اج  اب از اعاال مجازات نساتت به آنتا ناان د بیرگسااالن، 

  قرار داده تا در واقع در بازه تا   ییساان بر آمده و در ای  راتا ا جرایم تعییری آنتا را ملااول اقدامات تامی 

تفاوت  میان دخ ران بال  و یساااران نابال  وجود ندااااا ه باااااد و واک   در قتال تاام جرایم تعییری آنتا با  

به جرایم تعییری ارتیاب  توتاخ   عدم توجه  یساتات    خوب  قانون گاراقدامات تامی   مواجه گردد. ای  اقدام  

 1۴۷و  1۴۰در مواد    م    موردقتولبا   نرگیتااال تاام ااااساا ،  9قاری تا   کامل تااال 9دخ ران بال  بی  

 آااازقاری مرز    کاامالتاااال    9کاه قاانوناا تااا     قتول کردنیسااات. بعتاارت دیگر شگوناه م  توان اب ادا    م  ت 

 ای  تا  که  واجدکه فرد  اتا  تاط میلاودمسایولیت کیفری برای دخ ران باااد حال آنیه از موادی دیگر ش ی   

نا  اقاداماات تاامی   نیی    ااااامالنر جرم تعییری، ح      وقو . در صاااورت  باه حسااااب م  آیادقاانوناا باال   

   (6۷:1392)م ق  اردکان ،.بااد

 تال تاام ااس  15تا  12نوجوانان بی   
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  برنه تا   به افراد تازه بال  )نوجوانان(، یی  بی      باتوجهمسایولیت کیفری   وقو تا   تدر  در   دورهدومی  

  باتوجه ماده   آاازیس از آنیه در   ااده بیانقانون مجازات اتا م    88اااسا  اتات. ماده   کاملتاال   15تا  12

 یل  1در تتصاره   ، تاپسملاخص ناودهی ج گانه بجای مجازات  رانیاریتااله  15تا  9به اطفال و نوجوانان  

  ملااخص ناوده تاااله  15تا  12و تصااایاات ی ج گانه را به اطفال و نوجوانان   رانیارز دو مورد ا  "ث"ب د 

که  آیدوجود داااا ه، و نیات  ش د به  ن  م    نواقصاا اتاات. در خصااو  ای  ماده و تتصااره نای  یل آن  

تااله نای اااسا  بررتا  ای  نیات  15تا   12به با توجه ملاخص اادهقلارو تصاایاات  ییداناودنجتت  

به   با توجه، اااول ای  ماده  آن را مورد توجه قرار دادباید  راب ه . اولی  نی ه ای که در ای م  بااادضاروری  

تاال اااسا  که ت تا    12تا  9تااله اااسا  برخ ن افراد  15تا  12نوجوانان اتات. در خصاو  نوجوانان  

اتات که دخ ران باالی   واضا دخ ر و یسار،  شه  ااود بر نوجوانان  م  و ااامل،  دربرمیگیردنوجوانان دخ ر را 

 15تا  12یسااران باالی    راب ه بااما در   قلادادکردتااال ااااساا  بال  بوده و م  توان آنتا را نوجوان   15تا  12

  دارندتاال تاام قاری   15تاال تاام اااسا  و باالتر از  15که یایی  تر از  گرون تاال تاام اااسا ، ت تا آن 

و  قلاداد ااده قانون مجازات اتا م ، طفل 1۴۷ماده ی  باتوجه به، صاورت  ضاو  بحث اند، زیرا در ایر ای مو 

تاله نای  15تا  12  گروه، ب ابر ای  ندارند مسیولیت کیفری  در واقع، شون  نایلودمسیولیت نقصان یاف ه    اامل

ااده و در واقع با تخفیف قانونگذار یا به   مسایولیت کیفری نقصاان یاف ه  دربرگیرندهاااسا  در مورد دخ ران 

طفل   اال  ااده و در مورد یساران   روبه رومسایولیت کیفری  ملاخص ناودن در    اوبا دقت نمر   واضاح ربیان  

ملاخص حاای   برای اطفال فاقد مسایولیت کیفری  رانیاردر ماده از باب  لحا  اادهبوده تاپس تصاایاات 

تاال تاام اااسا  م  توان مسایولیت کیفری  15تاال تاام قاری تا  15و ت تا نساتت به یساران بی    اتات   ناوده

مسایولیت کیفری نوجوانان ملااول ای  رده تا  ، نو  تصاایاات  . نی ه دیگر در موردرا به کار بردنقصاان یاف ه  

 یل  1یه با توجه به اانر تتصره ، اول ای بیان میلوددو توال  راب ه . در ای آنتا م  باادنستت به  گرف ه اده

اخ اار و تاذکر و تعتاد ک ت  و نگتاداری در کاانون اصااا و و تربیات    "  امرآیاا ت تاا دو نو     88مااده    "ث  "ب اد  

 تسالیم به اولیا و رانیارو یا ای یه ع وه بر ای تا،    می وان اعاال ناودتااله اااسا    15تا  12نساتت به نوجوانان  

تااله  12تا  9توتاخ افراد   ارتیاب اادهدادگاه که واک   نساتت به جرایم  تاختو  ی دوارزاااخا  دیگر و 

ملاخص ؟ تتصاره یک ش ی   به کار بردتااله اااسا    15تا  12نوجوان    راب ه بااااسا  بود، را نم م  توان در  

  اعاال میلود تال    15تا   12اطفال و نوجوانان   راب ه بادر ب دنای ت وث فقخ در   بیان ادهتصایاات  ": میی د

در  ناه انوا  ی ج گانه تصااایاات را نم   یسدر تتصااره نفم ماعداه نا  ک د،   بیان ااادهبه نمر م  رتااد قید 

تاا   نیی  مق عای   اب در راب ه. تااوال دیگر ای یه آیا اجرامیلااودتاااله ااااساا    15تا  12نوجوانان   اب راب ه

 ؟انجام میلودری ارتیاب  توتخ نوجوانان،  بدون توجه به نو  جرم تعیی  ملخص ادهو تصایاات  رانیار

 یل ب دث م  توان ش ی    1تتصاره یک    به ویوهقانون مجارات اتا م  و تتصاره نای آن، ( 88ماده ) تحلیلبا  

قالل اااد. در   تااییارتیاب جرایم تعییری درجه یک تا ی ج و ااا  تا نلاات  میانکه باید  برداااات ناود

انجام به وی  در راب ه باید، ت تا تصااایا  که  را انجام دندیک تا ی ج    صااورت  که نوجوان جرم تعییری درجه

وی جرم  انجام اده. اما اگر جرم م  بااد؟ نگتداری به مدت ته ماه تا ییسال در کانون اص و و تربیت  اود
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نوجوان به والدی  یا    گرف  توتاخ دادگاه م  تواند بی   گرف ه اادهتعییری درجه اا  تا نلات باااد، واک    

تعتد ک ت  به عدم    گرف  قاضا  و اخ ار وتذکر ویا   توتاخ ی دو ارزدر قانون و  ملاخص اادهتاایر اااخا  

 (9۰:139۰)ااملو،بااد. در حال ترییرتیرار جرم، 

 تال تاام ااس 18-15نوجوانان یی  

کیفری کامل قالل ااده،   عدم مسایولیت کیفری و مسایولیت  میانکه   ای دوره، شتارمی   (89قانونگذار در ماده )

 انجامتا   بی  یانیده تا نجده تاال تاام اااسا  اتات. ای  مرحله آخری  مرحله  محدوده  ملاخص ناوده

 دورهتا در ط  تاه    در ی  آن اتات  قانون گاربه نوجوان اتات. در واقع   در راب همسایولیت کیفری نقصاان یاف ه  

به   کاملو برای تحال مسایولیت کیفری    ناودهخود، آگاه    کارزمان ، فرد تازه بال  را به واایف و ن ایج کیفری  

مساایولیت    قتالبه ش ی  فردی یس از نجده تااالگ ، مجازات کامل در   آخر در راب هناوده تا در   متیا  ندرت

درباره نوجوانان  که مرتی  "  اتات: آمدهقانون مجازات اتا م  ش ی    89. صادر ماده  اتخا  ااودکامل وی  

بی  یانیده تا نجده تاال تاام اااسا  اتات مجازات نای زیر   وقو جرم تعییری م  ااوند وتا  آنتا در زمان 

 "قابل اجرا اتت 

اااولیت دارد. و   برنوجوان  ت تااوال ای  ماده   88، بر خ ن ماده  اتا  تاط میلاوداز ماده   به رواا  ناج انیه 

  "مجازات" در مورد ای  ماده، ااااره به اتااتا دخ ر و یسار نسا  د. نی ه   اااملماده،   ربرگیرندهد انیانوجوانان  

توتاخ نوجوانان یانیده تا نجده تااله اتات. در حالییه   ارتیاب اادهبه جرایم تعییری   در راب هبع وان واک   

عیس العال اج ااع  نستت به  نستت به نوجوانان نه تا دوازده تال و دوازده تا یانیده تال تاام ااس ، مق  

معی  ناوده بود. به نمر م  رتااد ای  شرخ  اریف عتارت  "تصااایاات "جرایم تعییری ایلااان را به ع وان  

قانونگذار بارزانت خاصا  انجام ااده اتات. با ای یه نوجوان نه تااله اااسا  ناجون نوجوان یانیده تااله وارد 

ز طرف  نردو دتا ه ملااول مسایولیت نقصاان یاف ه بوده و تا  بلو  و اارو  مسایولیت کیفری ااده اتات. و ا

مجازات ااوند، معتذا تدر  در اعاال مسایولیت کیفری اق  اا ناوده تا مسایولیت   قرار نیسات مان د بیرگسااالن

تااااله بسااایار بی  تر از نه تااااله تلق  ااااده و ش ی  فردی در واقع در یک قدم  تحال  کیفری فرد یانیده

باااد و دقیقا به نای  دلیل بوده که نرگاه مق   در مورد نوجوانان یانیده تا نجده تااله کامل    مسایولیت کیفری

تااخ  م  گوید ول  واک   اج ااع  نسااتت به جرم تعییری فرد نه تا "مجازات "بحث م  ک د از  ااااساا 

دادگاه بیان م  دارد حال شگونه مجازات نوجوانان یانیده تا نجده "تصاایم  "یانیده تااله اااسا  را در قال   

ش ی  بردااات م   89تااله اااسا  را مق   بر اتاا  درجه تعییری ارتیاب  تعیی  ناوده اتات. با بررتا  ماده  

نگتداری در کانون   درنمرگرف ه اادهمجازات  ااودااود که اگر نوجوان مرتی  جرم تعییری درجه یک تا تاه 

اگر جرم ارتیاب  درجه شتار باااد ناان مجازات ول  بادت یک   م  باااد.اصا و و تربیت از دو تا ی ج تاال 

مسا وج  نگتداری در کانون اصا و و تربیت از   تا تاه تاال اجرا خواند ااد. ارتیاب جرم تعییری درجه ی ج

لیون ریال و یا خدمات عاوم  رایگاان به مییان یلیون تا شتال میم وتاااه ماه تا ییساااال و یا جیای نقادی از د

 صاد و بیسات تااعت خواند بود. ناج ی  ارتیاب جرم تعییری درجه اا  مسا وج   لا ییصاد و نلا اد تا ن
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ملیون ریال یا خدمات عاوم  رایگان از اااصاات تا ییصااد و نلاا اد   اعاال جیای نقدی از یک ملیون تا ده

تاااعت اتاات. نتای ا اگر جرم تعییری ارتیاب  از درجه نفت یا نلاات بااااد ت تا واک   قابل اعاال، لیوم 

 یرداخت جیای نقدی تا یک ملیون ریال خواند بود.

مانی ا به وصاف مجازات بسایار   ناج انیه ملاخص اتات نو  واک   نساتت به جرایم ارتیاب  ای  رده تا  ،

نیدیک ااده اتات. نی ه آخر در ای  خصاو  ای  اتات که قانونگذار، قاضا  دادگاه را مخ ار ناوده تا ب واند 

را باز نم تعدیل نااید. با   ای  وصاف ااته کیفری واک   نساتت به جرایم تعییری ارتیاب  توتاخ ای  رده تا  

م تم وجرم  ملااخص ناودناتاا م ، دادگاه م  تواند با توجه به  قانون مجازات 89توجه به تتصااره دو ماده  

در م یل در تاااعات  ماندن  ، بجای صاادور حیم به مجازات نگتداری در کانون یا جیای نقدی، به واقع اااده

نف ه حیم دند. روییرد جدید مق   در  یایان ، یا نگتداری در کانون اصااا و و تربیت در دو روز ملاااخص

تاا  مساایولیت در جرایم تعییری، ترییرات متا  در واک   نای کیفری ویوه اطفال  خصااو  یلیان  کردن  

ایجاد کرده اتات. روای  اعاال مجازات نساتت به کودکان  که مرتی  جرایم تعییری م  ااوند، از میان رف ه 

م اتااات و برای آنان اقدامات تامی   و تربی   ویوه ای یی  بی   ااااده اتااات. برای نوجوانان مرتیا  جرای

ترییر تا  کیفری از   تعییری نیی، مجازات نای تخفیف باف ه لحا  ااده اتات و واک   نای اج ااع  در برابر

 ترییر تاال قاری به تاال اااسا  اتات. از جاله دالیل ای  89و  88از جاله ترییرات در ماده    قاری به اااسا 

باعث ایجاد  اا اتا امه اااسا ، در محاکمترییر ای  اتات که محاتاته تا  افراد براتاا  تقویم قاری و ت تی  با 

ملایل بود و نم ش ی  از جتت ای  که تعیی  یک تاال تاام با محاتاتات نجوم  به روز، تااعت، دقیقه و  انیه  

محاتاته م  ااود و ت تی  دقی  ای  محاتاتات تا تاال نجری قاری به راح   مای  نیسات و تاال نجری 

ل اتات، که مراتام مذنت  مسالاانان در گرد  اتات. و ای  قاری با کسار روز مواجه اتات و به نای  دلی

موضااو  از زمان ایران باتاا ان مد نمر حیوم گذاران بوده تا با تعیی  تاریب  ابت نمم تااازمان یاف ه ای را نر 

ش د به صاورت رتاا  به امورات مردم بدن د و در صاورت محاتاته تا  اطفال با تاریب نجری قاری و در 

تا  واقع  ایلاان تا  مد نمر نیسات. الت ه با ترییر تا  قاری به   ت م  ک یم که در واقعواقع فردی را مجازا

قانون مجازات اتا م  که ت  مسیولیت را نم   1۴۷اااسا  در تعییرات و عدم ترییر تا  مسایولیت در ماده ی 

تاال اااسا   برای افراد باالی نه  88قاری تعیی  کرده اتات و در تعییرات وف  ماده   تاال 15تاال و   9ش ان  

اااده. ای  اااتته یی  م  آید که با توجه به ای  که در دخ ران از نلاات تااال و نه ماه قاری   مجازات تعیی 

مسایولیت کیفری دارند و از تا  مذکور تا نه تاال اااسا  ضااانت اجرای  یی  یی  بی   نگردیده، تیلیف 

را فاقد مسایولیت کیفری دانسات. با  محاکم اطفال در صاورت ارتیاب بیه شیسات؟ به نمر م  رتاد که باید آنتا

اتااات نتاایاد خودتاااراناه   کاه مجاازات در قاانون تعیی  نلاااده  زماان توجاه باه قاانون  بودن جرم و مجاازات ناا  

 (56:1392،یابرند آباد  نجف  )مجازات  تعیی  کرد.

 برداا   تتعیض ج سی   برای ت  مسیولیت کیفری بی  یسران و دخ ران



 

2096 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1

140
 

یم یی  تا  بلو  اتات و دوم  رااد، در دی  اتا م تا  بلو  برای واج  اادن  در بحث تا  ما دو مقوله دار

یک تاری تیالیف دی   و واایف تعیی  ااده اتات که با توجه به تفاوت نای بدن دخ ران و یساران تعیی  م  

قانون   191۰که قانونگذار در ماده    ااود ول  تا  مسایولیت کیفری مربوط م  ااود به رااد عق ن  و جسااان 

قرار داده اتات، لذا تا  مسایولیت کیفری در دخ ران و یساران نتاید تفاوت    موردتوجهمجازات اتا م  آن را 

 18دااا ه باااد. در جرایم تعییری روییرد بی  تر حاای   اتات.وتا  مسایولیت کیفری در دخ ران و یساران 

رایم حدود و قصاا  روییرد بی  و تفاوت نای ج سای   بردااا ه ااده اتات ول  در ج  تاال تعیی  ااده اتات 

تاال اتات و ای ، تتعیض ج سای   بردااا ه نلاده   15و  9تر نص محور اتات و تا  مسایولیت کیفری ناان 

 اتت.؟

 حدود و قصا 

نص گرا اتات. و بر  روییرد کیفری در جرایم حدود و قصاا  نساتت به بینیاری اطفال و نوجوانان بی  تر

مورد ااااره قرار  88ماده   قانون مجازات اتا م  تتصاره دو 91مواد   اتاا  نصاو  اارع  وف اوا اتات. که در

تدریج  اااده اتاات. زیر نه تااال   گرف ه اااده اتاات. ناان طور که گف یم در تعییرات که مساایولیت کیفری

قانون   1۴۷مساایولیت نداریم ول  در حدود دخ ری که نه تاااله اتاات و بال  اتاات مساایولیت دارد، طت  ماده 

قانون   91یساران اتات. مگر طت  ماده ی  تاال برای 15تاال برای دخ ر و  9که تا  بلو   مجازات اتا م  

ااده. که آنگاه تصاایم به قرار دادن اقدامات تیمی   و  مجازات اتا م  بگوییم ااتته در درک عق ل  آنتا ییدا

دو گف ه اتات فنرگاه  تتصاره  88برای آنتا گرف ه م  ااود. در ماده   قانون مجازات اتا م  88طت  ماده    تربی  

نابال  مرتی  یی  از جرایم موج  حد یا قصاا  گردد در صاورت  که از دوازده تا یانیده تاال قاری دااا ه  

باااد به یی  از اقدامات مقرر در ب دنای ت و یاث محیوم م  ااود. و در ایر ای  صاورت یی  از اقدامات 

م  ااود، در ای  جا م مور از نابال  یساران نسا  د، شون   مقرر در ب دنای الف تاپ ای  ماده در مورد آنتا اتخا 

دخ ران در نه تاالگ  بال  نسا  د و در ای  جا تا  قارم آمده نه اااسا . شون ای  تتصاره مربوط به حدود 

اتات که براتاا  تاال قاری اتات. یس در حدود، یساران در یایی  تا  یانیده تاال به اقدامات تامی   و تربی    

م  اااوند و در باالی یانیده تااال اگر به راااد و کاال عقل  رتاایده باااا د به حدود و   محیوم 88در ماده  

قانون مجازات اتا م  در صاورت ا تات عدم   91اگر نرتایده بااا د طت  ماده   قصاا  محیوم م  ااوند، ول 

 89و  88عقل حسا  مورد با توجه به تا لاان به مجازات نای یی  بی   ااده در مواد    رااد عقل  و کاال

قانون مجازات اتا م  محیوم م  ااوند. و در مورد دخ ران در تا  بلو  که ناان نه تاال اتات، در صاورت  

 ا تات رااد عقل  به قصاا  وحدود محیوم م  ااوند. در تعییرات ج سایت کام  به نفع دخ ران بردااا ه ااده

اتات شون قانونگذار تا  را در مجازات م ک قرار داده بدون  کر ای  که یسار اتات یا دخ ر. و طتقه ب دی 

قانون مجازات اتا م  و  91تا   را م ک قرار داده ول  در حدود مجازات براتاا  تا  بلو  اتات. در ماده 

صارن رتایدن به تا  بلو   در بخ  حدود نم براتاا  متان  فقت  بایدتا  مسایولیت تدریج  ااود و نتاید 

فرد مسایول اا اخ ه ااود. یع   ما بر اتاا  آیات و روایات نا  توانیم بگوییم تا  بلو  موضاوعیت دارد. ول  

شون دیدگاه فقتای ااورای نگتتان ای  اتات که تا  بلو  موضاوعیت دارد، لذا قانونگذار ضاا  آن که در ماده  
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تاال در  15ر فقتای ااورای نگتتان تاال در دخ ران و قانون مجازات اتا م ، تا  بلو  را طت  نم 1۴۷ی 

قانون   91یساران آورده که به نمر فقتای ااورای نگتتان اح رام گذارد. ول  در عی  حال، قانونگذار در ماده ی 

مجازات اتاا م  که در مورد دخ ران و یسااران بال  اتاات، نمر خود  را به صااورت ضااا   که گرای  به 

قانون مجازات اتا م  در تتصاره   88کیفری در حدود اتات را آورده و در ماده    تدریج  کردن تا  مسایولیت 

که به   آن یساران نابال  را در صاورت ارتیاب جرایم حدود و قصاا  براتاا  تا لاان نم طتقه ب دی کرده دو

امات ای  صورت )نه تا دوازده تال قاری و دوازده تا یانیده تال قاری اتت و بر اتا  ای  طتقه ب دی به اقد

تاال. طتقه تاوم   18نم آورده افراد بال  زیر  91محیوم م  ااوند. و در ماده   88 کر ااده در تتصاره دوم ماده 

تااال قاری(.لذا ملااانده م  ک یم قانونگذار ای  طتقه ب دی را در جرایم حدود و  18نم م  اااوند )یانیده تا 

له به ضارر دخ ران اتات. که به محض  قصاا  به صاورت ضاا   در مورد یساران یذیرف ه اتات. لذا ای  مساا

رتایدن به نه تاالگ  در جرایم حدود و قصاا  مسایولیت کامل مان د بیرگسااالن دارند که قانونگذار با آوردن 

قانون مجازات ات م  گام  در جتت حل ای  ملی ت برداا ه اتت. حال در ای  قسات توال  که  91ماده  

له اتات در تعییرات مسایولیت ندارد ول  در حدود و قصاا  دارد. م رو م  ااود. م  گوییم دخ ری که نه تاا

فرد؟ ش ور در حدود دخ ر نه تااله مسایول اتات ول  در   آیا م ک مسایولیت کیفری نو  جرم اتات؟ یا انلیت 

مساایولیت م فاوت اورده اااده اتاات حال آنیه ارکان مساایولیت   تعییرات خیر، یس یع   بر اتااا  نو  جرم

قانون مجازات اتا م  ع اصار تاه گانه بلو ، عقل، و اخ یار نسا  د و م ک مسایولیت بر  1۴۰کیفری طت  ماده  

ناان طور که گف یم در تعییرات به تااات ای  رف ه اتاات که برای مجازات  اتااا  انلیت فرد اتاات نه نو 

سایت  اطفال بینیار تا  را م ک قرار دند و مجازات به ت اتا  طتقه ب دی تا   اطفال م فاوت اتات و ج 

کام  بردااا ه ااده اتات، ول  در حدود مجازات براتاا  تا  بلو  اتات، مگر در صاورت وجود اارایخ ماده  

قانون مجازات اتا م ، ول  ملایل  که یی  م  آید ای  اتات که یک دو گانگ  یدید م  آید وقانون یک  91

به تاات اارع  کردن که  بام و دو نوا ااده اتات؛ یع   قانونگذار بی  اارع  کردن وعرف  کردن در حدود

ناان نه تاال و یانیده تاال اتات. و در تعییرات به تاات عرف  کردن رف ه و ای  دو مت ای م فاوت ن وانسا ه  

اند خوب با نم جاع اااوند. یی  از ایرادات و دو گانگ  نای  که در ای  جا یی  م  آید به محدوده تاا   

گذاااا ه تا حدی که ب واند اقدام اصاا ح ، مراقت   و برم  گردد. در یک جا قانونگذار دتاات قاضاا  را باز  

تاال اتخا  ک د و اما در جای دیگر به تعتیر خود قانونگذار  18حاای   نساتت به کودکان وح   نوجوانان زیر 

تا  بلو  را نه تاال و یانیده تاال تعریف کرده و در آن جا آن ش ان دتات قاضا  را بسا ه که او را ناگییر به 

ل  نای اارع  کرده بدون آن که از خود اخ یاری دااا ه باااد و تااز و کارنای  نم که اح اااعاال مجازات  

تااله و دخ ران بال  باالی نه تاال را میسار م  ک د یر از  15 -18تخفیف در مجازات نای نوجوانان بال  یسار  

م  دند. که در  یل  تتصاره دوم آن نم ای  دو گانگ  نا را به خوب  نلاان 88ابتام اتات. و نم ش ی  ماده ی 

 (6۷:1392)نجف  توانا،.به آن اااره م  اود

 (88و تتصره دو ماده   91بررت  مواد مربوط به حدود و قصا  )ماده ی 
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قرار م  گیرد. ای   88م ک مسایولیت در حدود بلو  اتات یس فردی که نابال  اتات ملااول تتصاره دو ماده  

تتصاره در بخ  تعییرات آمده اتات. در ای  تتصاره ابتام  وجود دارد و آن آوردن کلاه نابال  به صاورت کل   

مل دخ ران نابال  نم م  ااود؟ که اتات، بدون تتعیض بی  یسار و دخ ر. آیا در ای  جا آوردن کلاه نابال ، ااا

 ییم:  ملخص نلده اتت. در توجیه ای  ابتام که دخ ران نم ملاول ای  تتصره م  اوند  م  گو 

گف ه اتات فنر گاه نابال  مرتی  یی  از جرایم حدود و قصاا  ااود، در صاورت  که از  88در تتصاره دو ماده 

ااامل دخ ران  نسا  د نه نابال ، یس تاال بال  دخ ران باالی نهدوازده تا یانیده تاال قاری دااا ه باااد.... اصاوال 

صاورت ف یع   در صاورت  که کا ر از دوازده تاال  نا  باااد. و در مورد ادامه جاله که گف ه اتات در ایر ای 

باااد  تا ی  دوازده تا نه تاال که باز برای یساران اتات. ول  اگر بگوییم دخ ر نابال  ملااول تتصاره دو اتات در 

قع دخ ران زیر نه تاال را نم مسایول دانسا ه ایم . که ای  خ ن عدم مسایولیت آنتا اتات و در واقع دخ ران وا

 (۴5:1393ازیور،ین  )در ت  نه تال به بلو  م  رت د و یسران یانیده تال.

 قانون مجازات ات م  91ماده  

نم مقررات ااارع  را در نمر گرف ه و نم از مقررات ااارع  عدول کرده اتاات. شون   91قانونگذار در ماده  

تاال مسایولیت کیفری دارند ول  قانونگذار ما برای حل ایرادات  که در اتا اد   18اصال ای  اتات که افراد زیر  

 گرف ه اتات در قانون مجازات مصاوب تاال 13۷۰حقوق بلاری برای مجازات اطفال در قانون مجازات تاال  

جرایم اارع  که نص محور اتات و بر اتاا  ف اوا اتات    تاال ح   در 18در برخورد با افراد کا ر از  1392

افراد را در یی  گرف ه اتات. ما برز  بی  مسایولیت کیفری و عدم   ع وه بر تعییرات نم بحث تساام  با ای 

 قانون مجازات بیان اده اتت  91مسیولیت کیفری نداریم ول  در ماده 

تاال مسایول اند، مگر در صاورت اارای   از جاله ای  که در رااد و کاال عقل آنان ااتته   18بال  زیر   افراد

کاال  "باااد اگر م مور از کاال عقل ج ون و... اتات خوب م  توانسا یم بگوییم تا مت عقل، ااتته دااا  در 

ورده برای ای یه بدون زیر یع   شه؟ ای  عتارات عتارتتای  بدعت گونه اتات که قانونگذار آ"عقل"یع   شه؟ 

یا گذااا   عتارت نای اارع  در عال به نمر ک وانسایون نای حقوق بلار نیدیک تر اود و در واقع قانونگذار 

یک اارط گذااا ه که ب  مع   اتات نا  خواتا ه بگوید م  ای تا را مجازات نا  ک م که نمر ااار  را زیر یا 

 نگذاا ه بااد.

ه میان آمده اتات، از اانر ماده ییداتات که م ک  برای تلاخیص ااتته بیان  تاخ  ب"ااتته   "از  91در ماده  

نلاده و تعیی  ااتته بر عتده قاضا  رتایدگ  ک  ده گذااا ه ااده اتات. الزم نیسات که قاضا  م ای  ااود که 

ااتته حاصال ک د قصاا  بردااا ه م   عقل نوجوان ناقص اتات نای  که قاضا  در رااد و کاال عقل م تم

تاال دارند. در تتصاره  18ن ای  اتات که معاوال ق اات تاع  در تخفیف در مجازات اطفال زیر ااود و دلیل آ

اع م دااا ه اتات که دادگاه برای تلاخیص رااد و کاال عقل م  تواند نمر ییاای  قانون  را اتا ع م   91ماده  

 "یا از نر طری  دیگر که مق    بداند ات فاده ک د.
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 توال 

 ه آیا قاض  میلف به احراز موارد فوق اتت یا درکه م رو م  اود ای  اتت ک 

 صورت وجود ا  قوی، میلف به تحقیقات اتت؟

م تم نیی   تاودبه نمر م  رتاد شون نگاه قانونگذار نگاه حاای   از اطفال و نوجوانان بوده که با اصال تفسایر به 

 تاال در 18اطفال بال  زیر   دارد. با م حمه نحوه نگار  ماده، قاضا  میلف اتات که در مورد تاام  تاازگاری

مورد راد و کاال آنان دقت الزم را متذول ک د. در قانون یی  بی   اده اتت که کودک در اخ یار قاض  قرار 

گیرد، و وی در صاورت  که الزم باااد وی را به ییاای  قانون  بفرتا د تا ملاخص ااود که به تا  رااد رتایده 

تاال را  18کرد که آیا قاضا  فرد زیر اتات یا خیر. ای  فرای د دارای ان قاد اتات. نا  توان صاد در صاد ع وان 

برای تعیی  راااد و کاال عقل به ییااای  قانون  م  تااپارد یا خیر؛ شرا که قانونگذار در ای  باره به قاضاا   

 اخ یار داده اتت.

   ضرورت احراز راد در تعیی  مسیولیت کیفری برای افراد

تااال  18  یذیرف ه که افراد بال  زیر گام به یذیر  راااد کیفری نیدیک تر اااده اتاات. به نوع یک 91ماده  

 مای  اتت از لحا  فیری به راد الزم نرتیده باا د و مانیت عال را درک نی  د.

بحث ضارورت توجه به رااد کیفری در قالل اادن مسایولیت کیفری برای افراد، از دیر باز جیء موضاوعات  

قانونگذار  13۷۰تاال  تصاوی  اادهم  برانگیی حقوق کیفری بوده اتات. در قانون مجازات اتا  بحث و   اتاا 

کیفری را ناان حد بلو  اارع  معی  کرده بود. و احراز رااد   به تتعیت از قول ملاتور فقتا تا  مسایولیت 

ترییر  91، با وضع ماده ی 1392کیفری را الزم نا  دانست ؛لیی  قانونگذار در قانون مجازات ات م  مصوب 

 کر  یفری در اجرای مجازات حدی وقصا  را یذیرفت. م اب  ماده رویه دادو صراح ا ضرورت احراز راد ک 

و یا حرمت    ارتیاب یاف هجرم   شیسا  تاال،   18افراد بال  زیر  زمان  کهدر جرایم موج  حد یا قصاا   ااده

وجود داااا ه بااااد، با توجه به تاا  آنتا به مجازات نای  تردیدو یا در راااد و کاال عقل آنان   نفتا دآن را 

 محکوم می شوند« بر اساس ماده فوق نه تنها رشد کیفری برای مسئول دانستن موردبینی شده در این   یی 

تاال به ع وان اماره رااد، به نمر م  رتاد در  18مرتی  ضاروری م  باااد، بلیه با توجه به قرار گرف   تا  

تاال، اتااتاا اصال بر عدم رااد گذااا ه ااده و دادگاه میلف اتات برای اجرای مجازات  18یر  مورد افراد بال  ز

حد یا قصاا ، وجود رااد عقل  را ا تات نااید؛ الت ه توجه به ای  نی ه نیی الزم اتات که آمدن قید افراد زیر 

، بلیه ای  قید بیانگر آن  تال نا  بااد 18تال  به مع ای عدم لیوم احراز راد کیفری در مورد افراد باالی   18

تاال، اصال بر احراز رااد کیفری بوده و در صاورت ادعای عدم رااد، ا تات   18اتات که، در مورد افراد باالی  

 (۴5:1392)نسری ،.آن بر عتده مدع  اتت 
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 ن یجه گیری

در نتاایت نا  توان انیاار کرد که قانونگذار در قانون جدید، اصااا حات مثت   در جتت نیدیک تر اااادن به 

اتا اد حقوق بلار در دنیا بردااا ه و در ارتتاط با مجازات نای تعییری، تا  مسایولیت یلیان  ااده و اقدامات 

نتا یی  بی   ااده و امیان اجرای  تامی   و مجازات م  اتا  با تا  اطفال و نوجوانان و مییان درک و ااعور آ

که   گذااا هبا قانون   قیا تااال وجود ندارد و در  18مجازات بیرگساااالن برای اطفال و نوجوانان تا قتل از 

را در قانون جدید در ارتتاط با    کارمسایولیت کامل کیفری بود، م  توان ای   دارایرتایدن به تا  بلو  اارع   

 دخ ران مثتت قلاداد کرد.  در راب ه باجرایم تعییری 

و  91تاال در ماده   18به ع وه امیان م  ف  اادن حدود و قصاا  تحت اارای   برای اطفال و نوجوانان زیر  

در قانون تاب  آوردن ای  م ل  به طور صری  در قانون مجازات گام  مثتت در حاایت از اطفال بود نر ش د 

در و حرمت آن را   نفتا دجرم را   شیسا    نم به نحوی نای  مورد بوده اتات و ای  که اگر آدم بیرگساال نم

م  ااود. و ای   ملاخصوجود دااا ه باااد مجازات  به نو  دیگری  تردیدو در رااد و کاال عقل   نیاب د

 تااله به نمر یک 18ون راجع به افراد زیر ماده حرن جدیدی نیده اما به نر حال نای  که تصاری  ااده در قان

گام مثتت ارزیاب  اده اتت و قانونگذار ش ر حاای   خود را بر افرادی که به ت  بلو  ارع  رتیده اند و در 

گام    91ن یجه با ارتیاب جرایم موج  حد وقصاا  به کیفر خوان د رتاید گسا رده اتات و با تصاوی  ماده  

که  اصدالحی  ی نوجوانان بردااا ه ااده ول  ن وز نم تا رتایدن به اقداماتبل د در جتت حاایت کیفری برا

و نوجوانان بینیار بوده    اطفال  با در راب هحقوق بلاار در دنیا  ناواره مورد م الته فعاالن و مجامع بی  الالل 

برای   خلونت باراحیام اعدام و قصا  و مجازات نای  نیچ ارای  آن لرو و بدون   اتات  تری و از جاله  

 م  بااد.تال  18افراد زیر 

 

 

 

 

 م ابع و ماخذ:

 .و نل م  ست یشاپ ب یان،یجلد دوم، نلر م  ، عاوم جیا  حقوق (1392 )محاد عل  ، لیاردب .1

 .اول ، چ2تتران، ان لارات ج گل،     ، عاوم یفریحقوق ک   (139۰) ،یج ت میان، حس  ی آقا .2

تاایاتاات   از 1392تیمل  بر مساایولیت کیفری اطفال در ق.م.ا مصااوب   (1392)یور قترمان ، بابک   .3

کیفری ایران در قتال اطفال و نوجوانان    تفری   تا تیاتت افراط ، مجاوعه مقاالت اولی  ناای  مل  تیاتت 

 بینیار و بیه دیده در کرمان



 

2101 
م .ا 
ق .
در 
ن 
وانا
وج
و ن
ل 
طفا
ی ا
فر
 کی
ت
ولی
مس
ه 
ط ب
ربو
ت م

وال
تح

 

 

  یناا   یخسا ن  مجاوعه مقاالت  ،یاافال: نمام مانو    اف راق یفریک   اتات یتا   (1392)هیمرضا   رباز،ید .4
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