The Scientific Research Journal in Jurisprudence
And Bases of Islamic law
The 8rd Year/NO: 24/ summer 2014

فصلنامه علمی  -پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی
سال هشتم ـ شماره  24ـ تابستان 1394

نگرش نوین حقوق کیفری ایران درباره
استثنائات وارد بر اصل فقدان مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان
دکتر ناصر قاسمی

1

چکیده
نگرش مطلق و همگون نسبت به تمامي كساني كه قواعد و هنجارهاي حقوق كيفري و ضوابط مقرر در راستاي
حمايت از جان ،مال ،ناموس ،عرض ،حقوق و آزادي هاي مشروع اعضاي جامعه را نقض مي كنند از دايره عدالت و
انصاف خارج است .به همين جهت كه سن و مسووليت كيفري مورد توجه نظام هاي مختلف حقوقي دنيا و با گذشت
زمان حساسيت هاي بيشتري نسبت به پذيرش مسووليت كيفري كودكان بوجود آمد.بنابراين ،در كليه نظام هاي حقوقي
اصل فقدان مسئوليت جزايي اطفال مورد پذيرش قرار گرفت ،هرچنداين اصل نيز مانند بسياري از اصول ديگر منتهي به
استثنائاتي گرديد.در حقوق كيفري ايران نيز موضوع بزهکاري اطفال و نوجوانان مورد توجه قانون گذار بوده و همواره
اصل مذكور را درباره كودكان مورد پذيرش قرار دا ده است اما اين اصل در فقه (كه قوانين ايران نيز به نوعي بر گرفته از
آن است ) با استثنائاتي مواجه مي شود.اين مقاله با رويکردي تحليلي و توصيفي با بررسي اين استثنائات در فقه و قوانين
موجود ،و با توجه به قانون مجازات اسالمي  1370كه تاديب كودک را همان تعزير در معناي شرعي خود مي دانست،
رويکرد اتخاذي قانون گذار در سال  1392را مورد ارزيابي قرار مي دهد.آن چيزي كه مسلم است تاسيسات قانون گذار
در خصوص مسووليت كيفري كودكان و نوجوانان در سال  1392بي سابقه بوده و بعضاً رويکرد مشهور فقها را مورد
پذيرش قرار نداده است.
واژگان کلیدی :كودكان ،سن بلوغ  ،مسئوليت كيفري ،اقدامات تاميني و تربيتي.

 -1عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی
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مقدمه
آن چه كه از بررسي متون گوناگون اعم از تاريخي ،جامعه شناختي ،حقوق و مانند آن حاصل مي گردد آن است
كه انسان به منظور اعمال معاضدت و مساعدت نسبت به يکديگر در بهره برداري بهينه از امکانات و مواهب موجود در
طبيعت ،مقابله مطلوب و مؤثر با باليا و خطرات آشکار و پنهان درطبيعت و بهره مندي از هم زيستي مناسب نسبت به
تشکيل اجتماعات اوليه اقدام كرده است.با گسترش جوامع و نقض هنجارهاي تعيين شده در قلمرو حقوق كيفري در
قالب ارتکاب جرايم مختلف از سوي اشخاص ،تحميل مجازات هاي شديد و سنگين به دليل آشنايي صرف بشرآن روز
با آن چه كه امروز عرصه حقوق كيفري اختصاصي ناميده مي شود؛ صورت پذيرفت.دوراني كه مي توان آن را عصر
«فقدان اصول حقوق جزا »دانست؛ تعيين و به كارگيري انواع كيفرها بدون در نظر گرفتن شرايط سني ،جنسي ،روحي،
رواني ،اجتماعي و ...بزهکار مطرح بوده است .به اين ترتيب منطقاً نمي توان در اين برهه از تاريخ حقوق كيفري انتظار
اعمال اصول حقوق كيفري مانند :اصل «شخصي بودن مجازات» ،اصل «فردي كردن مجازات» ،اصل «فقدان مسئوليت
جزايي مجانين» ،اصل «فقدان مسئوليت جزايي اطفال» و ...را داشت( .قاسمي ،1389 ،ص )86
در آن گستره زماني كه قوانين و مقررات به صورت مدون وجود نداشت ،براي دوام و استمرار حيات اجتماعي
مقررات ويژه و در عين حال ،سختي به مورد اجرا گذاشته ميشد.
كسي كه اين معيارها و نظامات را زير پا مي گذارد و به عبارتي نظم اجتماعي موجود را نقض ميكرد؛ نه تنها به
شدت مجازات مي شد و عفو يا رأفتي درباره او لحاظ نميگرديد بلکه خانواده و كسان وي اعم از والدين ،فرزندان،
همسر و  ...نيز در يك واكنش انتقام گونه جمعي مورد مجازات قرار مي گرفتند .به عنوان نمونه ،معماري كه به دليل
فقدان استحکام بنايي كه ساخته است .تخريب گرديده و در نتيجه فرزند صاحب خانه كشته مي شد ،به موجب ماده 229
قانون حمورابي فرزند وي به مجازات مرگ محکوم مي گرديد .شکنجه فرزندان نزد والدين براي قرار گرفتن از آنان
كشتن فرزند كسي كه بر اثر ايراد ضرب سبب مرگ فرزند يك بانوي باردار شده بود و ...از جمله اقداماتي بود كه به
صورت متداول انجام مي پذيرفته است.
متأثر از تعاليم رسوالن و انبياء الهي و رشد و توسعه زمينه هاي فکري و علمي در بشر و جوامع و مقررات حاكم
بر آن ها نيز دستخوش تحوالت و دگرگوني هاي تدريجي شدند و دوران فقدان اصول حقوق كيفري خود را به دوران
«پذيرش اوليه و محدود اصول حقوق جزا»و سپس دوران «پذيرش و اجراي گسترده اصول حقوق جزا»كه جوامع كنوني
نيز در سير و استمرار دوران اخير قرار دارند ،سپرد.براساس تحوالت پديد آمده ابتدا پاره اي از اصول حقوق كيفري
مانند اصل شخصي بودن مجازات مورد قبول و اجراء (البته به صورت محدود و متفاوت در جوامع مختلف ) قرار
گرفت .به عالوه اطفال در برخي مواقع از تخفيف مجازات و در مواردي از معافيت اعمال بعضي مجازات ها نظير كيفر
مرگ و سالب حيات برخوردار گرديدند تا آن جا كه اصل «فقدان مسئوليت كيفري اطفال »به عنوان يکي از اصول مهم
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حقوق كيفري وارد نظام هاي گوناگون حقوقي و سپس قوانين و مقررات داخلي كشورها (همراه با توجه حقوق بين
الملل به آن ) گرديد(همو .)1389،موضوع نوشتار حاضر بررسي فقهي و حقوقي "اصل فقدان مسووليت كيفري كودكان
و نوجوانان" در فقه و قوانين موجود و همين طور بررسي رويکرد اتخاذي قانون گذار در قانون مجازات اسالمي
مصوب سال  1392در مقايسه با قانون مجازات اسالمي  1370و نظريه مشهور فقهاي شيعه مي باشد .قانون گذار در سال
 1392به موجب ماده  88قانون مجازات اسالمي اقدامات تاميني و تربيتي را براي كودكان و نوجوانان زير پانزده سال
تعيين نموده است و با توجه به اطالق ماده  88قانون مذكور كليه كودكان و نوجوانان دختر و پسر را شامل مي گردد .اما
با توجه به اين كه دختران در سن نه سال قمري به سن بلوغ رسيده و داراي مسووليت كيفري كامل هستند با اين وجود
قانون گذار به جاي اعم ال مجازات ،اقدامات تاميني و تربيتي را جايگزين نموده است حال سوال اصلي اين است كه
قانون گذار چه مبنايي را براي مسووليت كيفري تعيين نموده است؟ آيا رسيدن به سن خاصي را مبنا قرار داده يا احراز
ادراک و كمال عقل را در مسووليت كيفري موثر دانسته است؟آيا حذف مجازات هاي تعزيري در قانون مجازات اسالمي
سال  1370براي جرايم لواط و قذف و جايگزيني آن با اقدامات تاميني و تربيتي به معناي پذيرش مسووليت مخفف
نسبت به بزرگساالن بوده يا اصوالً كودكان را فاقد مسوول كيفري فرض كرده است؟نکته بسيار مهم ،در زمينه واژه
شناسي اين حوزه ،يعني تفاوت ميان كودک و نوجوان و همين طور مسووليت كيفري اطفال و نوجوانان نياز به توضيح
دارد .مسلماً تبيين اين گونه نکات كليدي ،منجر به روشن شدن مرزهاي بحث مورد نظر و سهولت درک و تشخيص
مباحث داراي هم پوشاني مي گردد.

تعاریف و مفاهیم نظری
قانون گذار به موجب ماده  146افراد نابالغ را فاقد مسووليت كيفري دانسته است و در ماده  147همان قانون مبنا را
سن بلوغ شرعي قرار داده است .و در مواد  88و  89قانون ذكر شده قايل به مسووليت تدريجي براي كودكان و
نوجوانان گرديده و سن شمسي را مد نظر قرار داده است و ماده  91نيز اشاره به رشد جزايي براي بالغين كمتر از هجده
سال دارد .آن چيزي كه در اين گفتار مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد بررسي مباني مسووليت كيفري بالغين بر مبناي
سن بلوغ و رشد جزايي مي باشد.

الف)سن و مسوولیت کیفری
براي بيان اهميت تعيين سن كودكي داليل گوناگوني ارايه شده است كه مهمترين آنها تاثير سن مجرم بر ميزان،
نوع و شدت واكنش كيفري نسبت به اعمال ارتکابي است(محسني .)1389،متون و اسناد مختلف حقوقي اعم از داخلي
و بين المللي هركدام سن خاصي را براي تعريف كودكي و تمايز آن از بزرگسالي تعيين نموده اند.يکي از مهم ترين
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اسناد مزبوردر گستره بين المللي ،كنوانسيون حقوق كودک  1989است.ماده يك كنوانسيون مذكور كودک را اين گونه
تعريف كرده است)):از نظر پيمان نامه حاضر منظور از كودک هر انسان داراي سن كمتر از  18سال است،مگر اين كه
طبق قانون قابل اعمال در مورد كودک،سن قانوني كمتر تعيين شده باشد)).آن چيزي كه از اين كنوانسيون برداشت مي
گردد اين است كه معيار  18سال سن را براي تمييز كودک از غير كودک پذيرفته است در قوانين داخلي ايران به اختصار
مي توان گفت قانون گذار در اين زمينه رويکرد واحدي اتخاذ ننموده است به طوري كه در قوانين پس از انقالب
اسالمي رويه هاي متعددي در قوانين كيفري و حتي مدني اتخاذ شده است.اما آن چيزي كه در تمام قوانين مشترک مي
باشد اشاره به "سن بلوغ" بوده است؛ به طوري كه در قانون مجازات اسالمي  1392كه آخرين اراده قانون گذار در
تعيين مسووليت كيفري كودكان و نوجوانان مي باشد با پيروي از ساير قوانين از جمله ماده 1210قانون مدني"،سن بلوغ
"را مبناي مسووليت كيفري قرار داده است و در ماده  147اين قانون اشاره دارد((:سن بلوغ،در دختران و پسران،به ترتيب
نه و پانزده سال قمري مي باشد)).هرچند كه قانون گذار سن بلوغ را مبناي مسووليت كيفري قرار داده است ،اما سن
يکي از اماره هاي بلوغ است.چراكه اين امکان وجود داردكه اشخاص در زمان ها و مکان ها و شرايط مختلف،در سنين
متفاوتي بلوغ را تجربه كنند(زراعت،1392،ص.)168روايات و منابع فقهي در مورد سن بلوغ اتفاق نظر ندارند و آنچه از
روايات به دست مي آيد عبارت است از 15:سال براي پسر و نه سال براي دختر؛ 13سال براي پسر و نه سال براي
دختر؛ 13سال براي پسر و دختر(عاملي،ص )409از اين روي فقها بر سن واحدي براي بلوغ اتفاق نظر ندارندگروهي 15
سال و  9سال را مالک قرار داده اند(حلي،ص،)100گروهي نيز سن خاصي را مالک نمي دانند(نجفي،ص)40؛شافعيه سن
 15سال و مالکيه سن  17سال و حنفيه سن  18سال براي پسر و  17سال براي دختر را سن بلوغ دانسته است (زراعت،
،1392ص.)168

-1رابطه سن بلوغ و مسوولیت کیفری
به موجب مواد  146و  147قانون مجازات اسالمي سال  1392افراد نابالغ مسووليت كيفري ندارند ،و سن بلوغ نه
سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران تعيين شده است.

 .2 .1مفهوم کودک و نوجوان
كودک،انسان نابالغ را گويند كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است،بلوغ در لغت به معناي رسيدن است(بابوكاني،عباس
پور،ناصري.)1390،در قانون مجازات اسالمي براي اولين بار در نظام حقوقي ايران از واژه "نوجوانان" در كنار واژه
"كودكان" سخن به ميان آمده است ولي قانون گذار از اين دو واژه تعريفي به ميان نياورده است.اما كودک نابالغي است
كه در ماده  146قانون مذكور قيد گرديده است.مطابق اين ماده «افراد نابالغ داراي مسووليت كيفري نيستند»و مطابق ماده
 148همان قانون « در مرود افراد نابالغ،بر اساس مقررات اين قانون،اقدامات تاميني و تربيتي اعمال خواهد شد .».نوجوان
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بالغي است كه زير هجده سال شمسي سن دارد.بنابراين مطابق ماده  147كه سن بلوغ را تعيين كرده است،دختراني كه
سن آنها بيش از نه سال قمري تا هجده سال شمسي و پسراني كه كه سن آنها بيش از پانزده سال قمري تا هجده سال
شمسي است،نوجوان محسوب مي شوند.اين اشخاص به دليل داشتن شرايط عامه تکليف(بلوغ،عقل و اختيار) در
صورت ارتکاب جرم مجازات مي شوند.ليکن قانون گذار مجازات هايي آن ها را نسبت به بزرگساالن كه بيش از هجده
سال شمسي سن دارند،متفاوت در نظر گرفته است.با توجه به اين نکته قانون گذار در عنوان فصل از عبارت «مجازات
ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان»استفاده كرده است.به عبارتي در اين عنوان از لف و نشر غير مرتب
استفاده شده است و مجازات ها در خصوص نوجوانان و اقدامات تاميني و تربيتي در خصوص اطفال اعمال مي
شود(مصدق،1393،ص.)283

.3 .1مقایسه حقوق داخلی و خارجی
در همه نظام هاي حقوقي موضوع مسووليت كيفري اطفال مورد پذيرش قرار گرفته است به طوري كه تا قبل از
رسيدن به سن خاص برخوردهاي متفاوتي با آنان نسبت به افراد بزرگسال صورت مي گيرد .براي مثال در حقوق
انگلستان،سن كامل مسووليت كيفري هجده سال مي –باشد،كودكان زير ده سال فاقد هرگونه مسووليت كيفري
هستند(ميرمحمدصادقي،1392،ص.)306اين سن در حقوق آلمان چهارده سال است لذا كودكان بين  10و  18سال ( 14و
 18سال درحقوق آلمان) به شرط اثبات عنصر مادي و رواني جرم،از لحاظ حقوق انگلستان،مسووليت كامل كيفري
دارند،ليکن نوع برخوردي كه با آنان مي شود با مجرمان بزرگسال متفاوت است و در برخورد با آنان بيشتر اقدامات
تاميني و تربيتي اعمال مي گردد(ميرمحمد صادقي،ص .)306در فرانسه طبق قانون  12ژوئن  1722اطفال كمتر از 14
سال در دارالتاديب نگهداري مي شدند و در ايتا ليا طبق قانون  1889اطفال تا  9سال غير مسوول و مجازات اطفال از 9
تا  14سال در صورت ثبوت عدم قوه تمييز،مشمول موارد مخففه بود.در مورد جوانان محکوم  14تا  18سال روش
تربيتي اجرا و كيفر جوانان  18تا  21سال نيز گاهي خفيف تر از بزرگساالن مقرر مي گرديد(دانش،1386،ص.)18نظام
هاي مذكور در موارد فوق نيز در فقه سابقه دارد حتي مي توان آن را تاسيس شرعي دانست زيرا فقها،اطفال را به مميز و
غير مميز تقسيم كرده اند.سن شش سالگي يا نه سالگي،مرز تمييز و عدم تمييز محسوب مي شود يعني طفلي كه كمتر از
شش يا نه سال داشته باشد صغير غير مميز است و فاقد مسووليت كيفري مي باشد،قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار
نيز سن شش سال را مالک تمايز مي دانست(زراعت،1392،ص.)229در حقوق ايران اصل عدم مسووليت كيفري كودكان
مورد پذيرش قرار گرفته است به طوري كه به موجب ماده  146قانون مجازات اسالمي كه بيان مي كند«:افراد نا با لغ
مسووليت كيفري ندارند»حقوق ايران متاثر از فقه و قوانين ساير كشورهاي غربي مانند انگلستان مي باشد،هرچند كه اين
اصل در پاره اي از موارد با استثنائاتي مواجه مي گردد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
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گفتار دوم :اصل فقدان مسئولیت جزایی اطفال
دين آسماني اسالم و حقوق متأثر از آن نخستين و شايسته ترين گام را در جهت قبول و اجراي اصل فقدان
مسئوليت كيفري اطفال ( در كنار اصول متعدد ديگر ) برداشته است و در ايامي كه اطفال بدون داشتن كمترين جرم،
گ اهي مجازات شده و يا با داشتن اندک تقصيري كيفر سخت و نامتناسبي تحمل مي كردند؛ به ارايه اين اصل به جوامع
بشري و نظام هاي حقوقي حاكم بر آن ها مبادرت ورزيده است و بدون ترديد در بروز تحول حقوق كيفري در جهان
نسبت به ايجاد نگرش نوين مربوط به اين موضوع در قوانين و مقررات و پذيرش فقدان مسئوليت كيفري اشخاص نابالغ
( در كنار ساير موضوعات ) نقش به سزايي ايفا كرده است.مبناي قبول اين اصل در شريعت و حقوق اسالمي آن است
كه اصوالً تحقق مسئوليت كيفري بر پايه وجود ادراک ،تمييز و اختيار استوار است .اين ويژگي ها پس از توليد در انسان
وجود ندارد ،اما به تدريج و در كنار رشد جسمي ،قواي عقلي و دماغي وي نيز رشد مي يابد.البته ادراک ،حافظه
،استدالل و .. .همواره همگام با رشد جسمي نيست و اين رشد در اشخاص نيز به صورت يکسان بروز نمي كند؛ زيرا
شرايط محيطي ،آموزشي و مانند آن براي همه در يك سطح وجود ندارد و وجود اختالف در اين موارد تفاوت در رشد
حاصله را پديد خواهد آورد.به موازات پيدايش تحول ذهني و ادراكي در انسان ،نگاه جامعه به او تغيير يافته و سطوح
گوناگوني از مسئوليت و تکاليف را متوجه او مي سازد و در عرصه حقوق كيفري به تدريج در تکميل واكنش ها از
گذشت ،تربيت ،تأديب و مجازات مخفف و اندک تا مجازات كامل افزوده مي گردد(قاسمي.)1389،

الف)قبول این اصل از منظر قرآن،روایات و منابع فقهی
.-1مجازات کودک در قرآن کریم
لفظ بلوغ در آيات قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته است به عنوان مثال در آيه  5سوره نسا بدين نحو نازل
گرديده « وَابتَلَو اليَتامي حَتي اِذا بَلَغوا النِکاح فَان اِنَستُم مَنهُم رُشدَا فَادفعوُا اِليهم آَموالَهُم و التَکُلوها اِسرافاً و بِداراً اَن
يَکَبُروا و مَن كانَ غَنياً فَليستَعفِف و مَن كانَ فَقيراً فلياكُلُ بالمَعروف فاِذا دَفَعتُم اِلَيهِم آَموالَهُم فَاشهِدا عَلَيهِم وَ كَفي بِاهلل
حَسَيبا» يعني يتميان را آزمايش كنيد تا هنگامي كه بالغ شده و تمايل به نکاح پيدا كنند،آنگاه اگر آنها را دانا به درک
مصالح زندگاني خود يافتيد،اموالشان را به آنها باز پس دهيد و به اسراف و عجله مال آنها را حيف و ميل نکنيد،بدين
انديشه كه مبادا كبير شوند و اموالشان را از شما بگيرند و هركس از اوليا يتيم داراست بکلي از هر قسم تصرف در مال
يتيم خودداري كند و هركه فقير است در مقابل نگهباني او از مال يتيم به قدر متعارف ارتزاق كند.پس آنگاه كه يتيمان
بالغ شدند،مالشان را رد كرديد به آنها بايد گواهي گيريد براي حکم ظاهر ولي در باطن،علم حق و گواهي خدا براي
محاسبه خلق كافي است.همچنين خداوند تبارک و تعالي در آيه  59سوره نور مي فرمايند«:وَاذا بَلَغَ االَطفالُ مَنکُمُ الحُلُمَ
فَليِستَاذِنُوا كَمَا اَستَاَذَنَ الّذينَ مِن قَبلِهم كذالِك يُبَّيِّن اهللُ لَکُم اياتِهِ واهللُ عليمٌ حکيمً» و آن گاه كه اطفال شما به حد بلوغ و
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احتالم رسيدند بايد مانند ساير بالغان با اجازه وارد شوند.خداوند آيات خود را به اين روشني بيان مي كند كه او(به
صالح بندگان) دانا و (در وضع تکليف) محکم است.همان طور كه مالحظه مي گردد قرآن از آيات مربوط به بلوغ سخن
گفته است اما در هيچ يك از آيات جزايي قرآن كريم به مجازات كودک نپرداخته است .بنابراين عدالت كيفري كودكان با
ديدگاه قرآني اقتضاي هيچ يك از مجازات هاي حد ،قصاص و ديه را نداردچرا كه كودكان مکلف نبوده تا بخواهند
مسئوليت كيفري داشته باشند(اسماعيل تبار،1389،ص.)136

.2 .1 .2مجازات کودک در منابع فقه
در كتب و ابواب فقهي مربوط و در رهگذر جرايم گوناگون اعم از مستوجب حد ،قصاص و ...همواره بلوغ يکي
از شرايط تحقق مسئوليت كيفري و اعمال مجازات مقرر درباره مرتکب قلمداد شده است(قاسمي.)1389،به عنوان مثال
درباره شرايط قاذف آمده است كه بايد كامل ( به بلوغ و عقل ) باشد( .و بعتبر في القاذف ) الذي يحد (الکمال ) بالبلوغ
و العقل (جبل عاملي  .)175هم چنين ،در روايات متعدده وارده از معصومه (ع) ،موضوع فقدان مسئوليت جزايي صغار
مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله مي توان به روايتي از وجود مقدس خاتم انبياء حضرت محمد ابن عبداهلل
(ص) اشاره نمود در روايت فرموده اند« :رفع القلم عت الثالثه :عن الصبي حتي يحتلم ،عن النائم حتي يستيقظ و عن
المجنون حتي يفيق».مجازات به موجب اين روايت از سه كس برداشته است كه يکي از آن ها فرد نابالغ است بنابراين،
اطفال ( جز در موارد خاص ) مبري از مسئوليت كيفري بوده و به مجازات مقرر نمي رسند (قاسمي.)1389،

 -2قبول این اصل از منظر قوانین
از آن جا كه اصوالً قوانين جزايي ايران ،به ويژه پس از انقالب اسالمي ،متأثر از موازين فقهي و ادله اربعه خصوصاً
آيات قرآن كريم و روايت معصومين (ع) مي باشند؛ اين اصل در قوانين ايران مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.به
موجب ماده  34قانون مجازات عمومي مصوب ( 1304اصالحي  )1352اطفال غير مميز (كمتر از دوازده سال سن ) فاقد
مسئوليت كيفري بودند و براي اطفال مميز غير بالغ نيز واكنش هاي ويژه در نظر گرفته شده بود .اين طبقه بندي و
شرايط مربوط به آن با تغييراتي در مواد  33تا  35قانون اصالحي  ،1352براساس قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه كار
مصوب  ،1338مورد توجه قرار گرفت.پس از بروز انقالب اسالمي در ايران وپيدايش تحول اساسي در عرصه قوانين
مقررات به ويژه در قلمرو جزايي ،اصل فقدان مسئوليت جزايي اطفال با نگرش خاص در قوانين كيفري مطرح گرديد.در
ماده  26قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب  1361و سپس در ماده  49قانون مجازات اسالمي مصوب  1370به بيان
اين اصل مبادرت گرديد.در قانون مجازات اسالمي  1392اصل عدم مسووليت كيفري كودكان با اندكي تغيير نسبت به
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قانون مجازات اسالمي  1370مورد توجه و پذيرش قرار داده است ماده 146قانون مجازات اسالمي بيان مي كند((:افراد
نابالغ مسووليت كيفري ندارند)).

ب)استثنائات وارده بر این اصل
علي رغم آن كه به موجب اين اصل ،بايد اشخاص نابالغ را فاقد مسئوليت كيفري دانست و آنان را از تحمل
مجازات معاف داشت؛ اما براساس موازين فقهي و روايات رسيده از معصومين عليهم السالم و در نتيجه قانون مجازات
اسالمي ،1370امکان اعمال برخي از مجازات ها درباره آنان وجود دارد كه در اين نوشتار به صورت كوتاه و تنها به پاره
اي از اين موارد اشاره شده و مورد بررسي موجز قرار خواهد گرفت.

-1استثنائات وارده از مناظر فقه و روایات
به دليل آن كه بستگي و ارتباط كاملي ميان مباحث فقهي و روايات ( به عنوان يکي از ادله اربعه ) وجود دارد و
فقهاي بزرگوار در بررسي ها و بيان ديدگاههاي خويش ( ضمن استفاده از ساير وسايل ) به روايات استناد مي نمايند و
از آن ها بهره مي جويند؛ موضوع استثنائات پذيرفته شده بر اصل فقدان مسئوليت جزاي اطفال از ديدگاه فقهي و روايي
نيز به نحو تؤامان مورد ارزيابي قرار مي گيرد.در منابع متعدد فقهي با استفاده از اخبار و احاديث معتبر و در ارتباط با پاره
اي از جرايم به خصوص مواردي از جرايم مستوجب حد ،كيفر تعزير و در شرايط خاصي ،مجازات حد براي اطفال و
اشخاص نابالغ گرفته شده است كه نمونه هايي ازاين موارد بيان مي گردد.
درباره مجازات مرتکب بزه لواط آمده است كه «:و لوالط البالغ العاقل بالصبي موقباً قتل البالغ و أدب الصبي ...و
لوالط الصبي أدبا معاً ...و لوالط الصبي بالبالغ حد البالغ و أدب الصبي(».موسوي خميني ،1403،ص.)424چنان چه فرد
بالغي با فرد نابالغي لواط كند فاعل بالغ و عاقل كشته مي شود اما نابالغ تأديب مي گردد و هم چنين اگر نابالغي با نابالغ
ديگر اين عمل را انجام دهد هر دو تأديب مي گردند و اگر نابالغ با بالغي چنين كند؛ فرد بالغ محکوم به حد خواهد بود
و نابالغ تأديب مي شود.
درباره كيفر كسي كه مرتکب جرم قذف مي گردد اين گونه اظهار عقيده شده است كه:
«فالصبي اليحد بالقذب و يعزر » (حلي،ص.)220
«يعتبر في القاذب البلوغ و العقل ،فلو فذف الصبي لم يحد و أن قذف المسلم البالغ العاقل ،نعم لو كان مميزاً يؤثر فيه
التأديب أدب علي حسبي رأي الحاكم »(موسوي خميني،ص )427هر چند مجازات مقرر درباره بزه قذف حد است ،اما
در صورتي كه مرتکب اين بزه صغير و فرد نابالغ باشد به تدديب (تعزير ) محکوم خواهد بود.در مورد ارتکاب جرم
قوادي از سوي شاخص نابالغ نيز نظر به تأديب وي داده شده است و حد مقرر در فقه آمده است« :و يؤدب الصبي غير
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البالغ »(.حلي،1389،ص)495درباره بزه سر قت مستوجب حد و ارتکاب آن از سوي اشخاص نابالغ و اعمال واكنش هاي
گوناگون اعم از عفو و نيز اشکال مختلف مجازات و حتي االمکان تحميل كيفر حد در منابع معتبر فقهي و با لحاظ
روايات ،ديدگاههاي قابل توجهي مطرح گرديده است كه براساس آن ها و برخالف اصل فقدان مسئوليت كيفري اطفال،
مجازات تعزير و حد با درنظر گرفتن شرايط خاص ،پيش بيني شده است .در يکي از منابع چنين آمده است« :االول –
في السارق و بشنرط في وجوب الحد عليه شروط .األول :البلوغ :فلو سرق الطفل ،لم يحد و يؤدب و لو تکررت سرقته،
و في النهايه ي يعفي عنه اوالً ،فأن عاد أدب ،فأن عاد حکت أنامله حتي تدمي ،فأن عاد قطعت أنامله ،فأن عاد قطع كما
يقطع الرجل و بهذا روايات(».حلي،ص)952در صورتي كه طفلي براي مرتبه نخست مرتکب چنين سرقتي شود تأديب
(تعزير) خواهد شد حتي اگر تکرار كند اما به قبولي كه در بسياري از منابع فقهي مانند تحرير الوسيله ،الروضه ي البهيه
ي ،ايضاح الفواعد ،تفصيل الشريعه ي و نيز در نهايه شيخ طوسي آمده است كه اگر سرقت مزبور توسط نابالغ انجام
شود در مرحله نخست مورد عفو قرار مي گيرد ،اما چنان چه تکرار كند به مجازات تحرير ،خراشيدن سرانگشتان دست،
قطع بند انگشتان دست و در مرحله پنجم قطع دست همانند بزرگساالن محکوم خواهد شد(قاسمي .)1389،البته در پاره
اي از منابع اين مراحل به گونه ديگري نيز بيان شده است كه از ذكر آن خودداري شده است(.خويي،1359،ص)279در
روايتي از وجود مقدس امام صادق (ع) چنين آمده است« :عن ابي عبداهلل عليه السالم في الصبي يسرق قال يعفي عنه
مره ي فأن عاد قطعت أنامله أو حکت حتي تدمي فأن عاد قطعت أصابعه فأن عاد قطع اسفل من ذالك».
« يك بار مورد عفو قرار مي گيرد اگر مجدداً سرقت كرد سرانگشتانش بريده يا ساييده مي شود تا آن كه خون بيايد
باز اگر سرقت كرد انگشتانش قطع مي شود و اگر مجدداً سرقت كرد پايين تر از آن قطع مي شود( ».بروجردي)1387،
روايات متعدد ديگري نيز در اين باره وجود دارد كه تنها به ذكر اين روايت بسنده شده است.

-2استثنائات وارده از منظر قوانین
صرف نظر از پذيرش اشکال مسئوليت در قانون مجازات عمومي اصالحي  1352با لحاظ قانون تشکيل دادگاه
اطفال  ،1338تبصره  3ماده  26قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب  ،1361مواد  143و ( 144درباره لواط ) ،ماده
 ( 187درباره قذف ) ،بند  1ماده ( 213درباره سرقت مستوجب حد) از قانون حدود و قصاص مصوب  ،1361در قانون
مجازات اسالمي مصوب  ،1370استثنائات نيز مورد توجه قرار گرفته است.در قانون مجازات اسالمي  1392رويکرد
قانون گذار با چرخشي قابل توجه از موضع قوانين گذشته بسيار فاصله گرفته است و همان طور كه اشاره گرديده قانون
گذار براي مسووليت كيفري كودكان نا بالغ عنوان تعزير،تاديب را حذف و فقط اقدامات تاميني و تربيتي 2را در مورد

 2اقددددامات یدددامینی و یرزیددددی اه دسدددداوردهای جدددرم شناسدددی و راه حدددح هدددای لیشدددن ادی م دد د ی ققدددی ایدا یدددایی زدددرای خن دددی
کددرد( حححا ددر خکرنامققبمقازلددز زددا ززه ددارا( زددز عددادت و لیشددگیری اه ی ددرار جددرم اسددر کددز اه اواخددر سددده نددوهده مددورد
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كودكان مورد پذيرش قرار داده است3.به طوري كه دامنه جرايم ارتکابي كودكان و نوجوانان را (برخالف قانون مجازات
اسالمي  1370و فقه) محدود تر كرده و اقدامات تاميني و تربيتي را درباره اطفال و كودكان بزهکار ضابطه مند كرده
است.در ذيل استثنائات وارد بر اصل فوق در خصوص كودكان و نوجوانان در قانون مجازات اسالمي  1392مورد اشاره
قرار مي گيرد:

-1جرایم مستوجب تعزیر
-1-1دوره فقدان مسوولیت کیفری
اين دوره،از تولد طفل آغاز مي شود و با فرارسيدن نه سالگي براي دختران و پسران پايان مي يابد.در اين دوره
گفته مي شود كودک توانايي درک افعال و اعمال خويش را و پيامدهاي سوء آن را ندارد و از شمول مقررات كيفري
حکماً خارج است(اردبيلي،1393،ص.)203قانون گذار در سال  1392برآن بوده است كه در مورد اطفال كمتر از نه سال
هرگونه تصميم قضايي را منتفي دانسته و تالش كرده است به موجب پيمان نامه حقوق كودک4هيچ اثري بر رفتارهاي
مجرمانه آنان مترتب نسازد .و آنچه كه مسلم است اين است كه طفل در اين دوره مسووليت كيفري ندارد.

یوجددز نمددام هددای کیاددری ج ددا( قددرار گراددررای اقدددامات زددرای او ددی زددار یوسدد کدداری اسدوزباسددداد سوی ددی حقددوق کیاددری اه
طریدددر طرحدددی کدددز وی در سدددای  1892 – 1893زدددرای قدددانو( جدددزای سدددویا ی یدددز و ارایدددز کدددرده اسدددررقانو( گد د ارا( سدددایر
کشددورها نیددز در کنددار شدد ح سددندی واکددنع علیددز جددرم ی نددی م اهاتبزددددریا ایدد ما ددوم را ل یرادددز و در قددوانی خددود لددیع
زیندددی کردندرزددددی یرییددد بواکنع اجدمددداعی علیدددز جدددرم اه نمدددر قدددانونی دارای دو شددد ح ححم ددداهاتقق و ححاقددددامات یدددامینی و
یرزیددددیقق منادددد گردیددددر در ی ریدددم اقددددامات یدددامینی و یرزیددددی مدددده اسدددر:یدددد سل دددلز یددددازیر لیشدددگیرانز ناشدددی اه واکدددنع
جام ددزبزرای جلددوگیری اه ی ددرار جددرم اه سددوی م ددرمی خکرنامبکددز زنددا زددز ح دد قددانو( اه جاندد دادگدداه حرسددیدگی کنندددهق
انخدداو و درزدداره ن ددا اعمددای مددی گرددحقاسددمیب1374بص 13:ق زنددازرای در ایدد ی ریددم نخ دددی مکل ددی کددز زددز وهدد مددی رسددد
ایدد اسددر کددز یدددازیر ایخدداو شددده اددی ا واقدده اقدددامی اسددر علیددز اددرد م ددرم کددز حا ددر خکرنددام در او لیدددا شددده اسددر نددز ی میددح
م دداهات دیگددر ایدد کددزبع ا ا مددح جام ددز در ایدد حا ددر زددز منمددور سددرکوزی اددرد نی ددر و مق ددود جام ددز حمایددر اه خددویع
و کندری اوسر یا دسر زز اری اب جرم و یا ی رار ( نزندحقاسمیبص13ق
 3مددداده  148قدددانو( م ددداهات اسد د می اشد د ار مدددی دارد:در مدددورد اادددراد نازدددا وبزر اسددداز مقدددررات اید د قانو(باقددددامات یدددامینی و
یرزیدی اعمای می شودر
 4لیمددا( نامددز حقددوق کددودم 1989زددز یمددامی کشددورها یو ددیز نمددوده اسددر کددز یددد حددداقح سددنی کددز کمدددر اه ( ندددوا( کودکددا(
را زرخوردار اه م وو یر کیاری دان ر را در قوانی داخلی خود زگن انندر
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-1-2دوره برخورداری از مسوولیت کیفری نسبی
اين دوره ،با رسيدن به سن بلوغ آغاز مي شود و تا هيجده سالگي ادامه مي يابد با اين تفاوت كه در جرايم تعزيري
وضع نوجوانان بزهکار دختر و پسر يکسان تصور شده،ولي در جرايم موجب حد يا قصاص به دليل اختالف سن
بلوغ،واكنش هاي شديد كيفري،طفل دختر نه سال تمام قمري را بيشتر تهديد مي كند(اردبيلي،ص .)204در اين دوره كه
در محدوده سني نه تا پانزده سال تمام مي باشد .دختران به سن بلوغ رسيده و از نظر شرعي همان طور كه در فوق نيز
اشاره گرديد داراي مسووليت كامل كيفري مي باشند زيرا انها به بلوغ رسيده و با احراز ساير اركان بايد تحت مجازات
همانند بزرگساالن قرار گيرند اما قانون گذار براي آنان مسووليت مخفف در نظر گرفته و آنها را نيز مانند ساير نابالغين
مشمول اقدامات تاميني و تربيتي دانسته است.
در صورت ارتکاب جرم به يکي از اقدامات تاميني و تربيتي مقرر در ماده  88قانون مجازات اسالمي محکوم مي
شوند اين اقدامات را مي توان به دسته هاي زير تقسيم بندي كرد:
-1نصيحت قضايي-2 ،تسليم به والدين يا سرپرست قانوني-3 ،تدابير تربيتي -اصالحي-4 ،تدابير مراقبتي -نظارتي
اطفال و نوجوانان  9تا 15سال شمسي (در جرايم تعزيري )
الف – تسليم به والدين با اولياء يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به
تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوان
اطفال و نوجوانان  9تا

ب -تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر

 15سال تمام شمسي

پ -نصيحت به وسيله قاضي دادگاه

( ماده  88ق.م.ا )

ت -اخطار و تذكر و يا اخذ تعهد كتبي به عدم تکرار جرم

اطفال و نوجوانان 12

ث -نگهداري در كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك سال در جرايم

تا  15سال

تعزيري درجه يك تا پنج

.2 .2 .3در جرایم مستوجب حد یا قصاص
در جرايم موجب حد يا قصاص بين دختران و پسران به شرح زير تفکيك شده است:
در جرايم پسران
زير دوازده سال قمري به يکي از اقدامات بندهاي «الف»تا «پ»ماده  88كه اشاره به اقدامات تاميني و تربيتي دارد
محکوم مي شوند.
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.پسران پانزده تا هجده سال تمام برابر ماده 5 91قانون مجازات اسالمي محکوم خواهند شد.
در جرايم دختران
دختران زير نه سال به يکي از اقدامات بندهاي «الف»تا «پ»ماده  88كه اشاره به اقدامات تاميني و تربيتي دارد
محکوم مي شوند.
دختران نه تا هجده سال تمام برابر ماده  91قانون مجازات اسالمي محکوم خواهند شد.
نابالغ (در جرایم حدود و قصاص )
كمتر از  12سال

الف -تسليم به والدين يا به اولياء و ياسرپرست قانوني

قمري (تبصره  2ماده 88

ب -تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر

ق.م.ا).

پ -نصيحت به وسيله قاضي دادگاه

 12تا  15سال قمري
(تبصره  2ماده 88
ق.م.ا).

ت -اخطار و تذكر و يا اخذ تعهد كتبي به عدم
تکرارجرم
نگهداري در كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك
سال

از بررسي كوتاه فقهي ،روايي و قانوني اين طور برداشت مي شود كه شريعت اسالم ،حقوق جزا و قوانين متأثر از
آن ،جملگي استثنائات بر اصل مورد بحث را در مواردي كه طفل اصوالً در قالب جرايمي كه شرافت ،حيثيت ،عفت و
اخالق حسنه مربوط به خويش يا ديگري را خدشه دار مي كند و در مواردي خاص ،اموال ديگران را به صورت مکرر
مورد ربايش قرار مي دهد (البته در محدوده مباحث فقهي ) ،پذيرفته است ولي قانون گذار در سال  1392كليه جرايم
تعزيري و حدي كه توسط كودک و نوجوان ارتکاب مي يابد را مشمول اقدامات تاميني و تربيتي دانسته است كه دليل
اساسي پذيرش اين استثنائات را مي توان در ضرورت جلوگيري از توسعه و گسترش رفتارها و اقدامات ناصواب ،به
و يژه خالف اخالق از يك سو ،و لزوم تربيت و انطباق مجدد اجتماعي اطفال و ايجاد زمينه براي ارايه نقش هاي سازنده
و مطلوب در آتيه از سوي آنان و استقرار بهداشت جنايي در اجتماع از سوي ديگر دانست (قاسمي)1389،

 5مدداده  91قددانو( م دداهات اسدد می اشدد ار مددی دارد:در جددرای موجدد حددد یددا ق دداصبهرگاه ااددراد زددا و کمدددر اه ه ددده سددای
ماهیددر جددرم ان ددام شددده را و یددا حرمددر ( را درم ن ننددد و یددا در رشددد و کمددای عقددح انددا( شدد ز وجددود داشدددز زاشدبح دد
مورد زا یوجز زز س

ن ا زز م اهات های لیع زینی شده در ای ا ح م

وم می گردندر

ی ددره -دادگدداه زددرای یشددخیو رشددد و کمددای عقددح مددی یوانددد نمددر لزشدد ی قددانونی را اسددد م و یددا اه هددر طریددر دیگددر کددز
مقدضی زداندباسدااده کندر
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نتیجه گیری
براساس ارزيابي انجام شده مي توان به دستاوردهاي زير استناد كرد :
 -1پذيرش اصل فقدان مسئوليت جزايي كودكان و نوجوانان نابالغ يکي از نتايج مثبت بروز تحول در قلمرو
حقوق كيفري به شمار مي رود.بدون ترديد حقوق جزاي اسالمي در ميان نظام هاي گوناگون حقوقي در جهان ،در قبول
و اعمال اين اصل ،نقش اساسي ايفا كرده است.در عرصه هاي گوناگون حقوقي ،پاره اي از اصول مربوط داراي
استثنائاتي بوده كه حقوق جزا نيز به دور از اين مقوله نبوده است و برخي از اصول آن مانند اصل مورد بحث داراي
استثنائي در لفافه فقهي و قانوني مي باشد.كه اين استثنائات در قلمرو حدود و تعزيرات مورد توجه قرار گرفته است.در
متون فقهي و روايي در موارد خاصي چون بزه سرقت مستوجب حد ،كيفر مقرر با تغييراتي و نيز با طي مراحلي و در
شرايط ويژه براي اشخاص نابالغ نيز پذيرفته شده است.استثنائات پذيرفته شده بر اصل فقدان مسئوليت جزايي كودكان
،در قوانين گذشته و فقه اصوالً مربوط به بروز رفتارهاي مجرمانه خالف عفت ،حيثيت و شرافت انساني و نيز اصول
اخالقي از سوي اطفال و اشخاص نابالغ مي باشد.كه اين رويکرد مورد توجه قانون گذار در سال  1370بوده است،ولي
قانون گذار در سال  1392مسووليت كيفري كودكان و نوجوانان را صرفاً مشمول اقدامات تاميني و تربيتي دانسته است.و
مجازات در خصوص كودكان و نوجوانان كمتر از پانزده سال در هر شرايطي اجرا نخواهد شد.
 -2قانون گذار در تدوين مقررات مربوط به كودكان و نوجوانان ابهاماتي را ايجاد كرده است از يك سو قايل به
مسووليت تدريجي براي كودكان و نوجوانان شده و سن شمسي را مالک عمل دانسته است و از سوي ديگر سن بلوغ
شرعي را ميناي مسووليت كيفري بر شمرده است و از سوي ديگر دختران بالغ باالي نه سال را مشمول اقدامات تاميني و
تربيتي دانسته است در حالي كه آنان داراي مسووليت كيفري به جهت بالغ بودن هستند بهتر بود كه قانون گذار براي
جلوگيري از اين سردرگمي در قوانين سن مشخصي را به عنوان سن مسووليت كيفري براي دختران و پسران برشمرده و
بر مبناي آن براي افراد كمتر از آن مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي وضع مي گرديد.
 -3به نظر مي رسد قانون گذار سعي نموده به سن و بلوغ شرعي و از سوي ديگر رشد جزايي توامان نظر داشته
باشد به طوري كه در ماده  146قانون مجازات اسالمي سن بلوغ را مبنا قرار داده و از سوي ديگر در ماده  91قانون
مذكور اشاره دارد كه افراد بالغ كمتر از هجده سال چنانچه حرمت عمل خود را درک نکنند و يا در كمال عقل آنها شبهه
وجود داشته باشد مجازات حد يا قصاص از آنان ساقط مي شود.
-4دختران بالغ بين نه تا هجده سال در صورت ارتکاب جرايم حدي يا مستوجب قصاص محکوم خواهند شد مگر
اين كه در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد اين موضوع برخالف موازين عدالت و انصاف بوده و از سوي
ديگر پذيرفتن اين كه دختري با نُه سال قمري سن داراي مسئوليت كيفري كامل است در شرايط كنوني جامعة ما و با
لحاظ رشدعقالني نوع آنان دشوار است؛ دختر نُه ساله هنوز از درک كامل مفهوم مسئوليت و پي بردن به پيامدهاي عمل
مجرمانه ناتوان است .حتي پسر پانزده ساله نيز گاه توانايي درک كامل پيامدهاي جزايي عمل خويش را ندارد.
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1389
-10قاسمی،ناصر،اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران،نشرمیزان1374،
 -11قاسمی ناصر،تقریرات درس جرم شناسی کارشناسی ارشد1391،
 -12قاسمی،ناصر،تقریرات درس بزهکاری کودکان و نوجوانان1389،
-13عاملی،محمد بن حسن،وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه 19،جلد،دار احیاءالتراث العربی
-14علی اکبری بابوکانی،عباس پور رضا ،ناصری حسین ،مقاله واکاوی مجازات های کودک از منظر فقه
امامیه،پژوهش نامه فقه و حقوق اسالمی1390،
-15محسنی،فرید،مقاله حمایت کیفری از حریم خصوصی کودکان و نوجوانان در فضای سایبر ،مجموعه
مقاالت همایش ملی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی ،انتشارات
دانشگاه علوم قضایی1389،
-16مطهر حلی ،ابی طالب محمد ابن الحسن بن یوسف «،ایضاح الفوائد فی شرح اشکاالت القواعد» ،جلد ،4
چاپ  ،1قم ،موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان 1389 ،ه ق؛
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-17میرمحمدصادقی،حسین،جرایم علیه اشخاص،تهران ،نشر میزان1392،
-18موسوی خویی ،سید ابوالقاسم ،مبانی تکمله ی المنهاج ،جلد  ،1چاپ  ،1نجف اشرف ،مطبعه ی اآلداب،
 1354ه ش؛
-19مصدق،محمد،شرح قانون مجازات اسالمی،انتشارات جنگل1392،
-20نجم الدین جعفر ابن الحسن الحلی ،ابوالقاسم «،المختصر النافع » ،جلد  ،1چاپ  ،4قم ،موسسه مطبوعاتی
دینی ،بی تا؛
-21نجم الدین جعفر ابن الحسن الحلی ،ابوالقاسم ،شرایع األسالم فی مسایل الحالل و الحرام ،جلد  ،4چاپ
 ،3قم ،داری الهدی الطباعه ی و النشر » 1403 ،ه ق؛
-22نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکالم فی الشرح شرایع االسالم،کتابخانه اسالمیه1404،
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