 +صفحه آرايي شد

سنّ مسئوليّت کيفری اطفال از دیدگاه امام خميني(س) و
قانون مجازات اسالمي
(مطالعۀ تطبيقي با قوانين کشورهای اسالمي)
مریم حسینی آهق
زهره خانی
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چکیده :افزايش تدريجي مسئوليت متناسب با ميزان ادراک با شاخص قرار دادن
سن ،از رويکردهای پذيرفته شده جهاني برای تحقق عدالت و نشانۀ عدالت
اجتماعي است .در بيشتر کشورهای اسالمي ،حداقل سن کودکي يا سن عدم
مسئوليّت و حداکثر سن کودکي يا دورة مسئوليّت ناقص کيفری اطفال مشخص
شده است .رويکرد جاری ،در کشورهای اسالمي دور نگه داشتن کودکان و
نوجوانان از نظام قضايي تا جای ممکن است .توجه بيشتر قوانين در تعيين سن
مسئوليّت کامل کيفری به بلوغ احساسي ،فکری و ذهني و بهدور از هر نوع تبعيض
جنسيتي است .البته بيشتر آنها در مورد ممنوعيت اعمال مجازاتهای سنگين ،مانند
اعدام و حبس ابد برای افراد زير هجده سال ،تأکيد کردهاند .با توجه به فتاوی امام
خميني و استناد ايشان به قاعدة درء ،ميتوان ادعا کرد که نظر ايشان همسو با اين
رويکرد است.
کلیدواژهها :مسئوليت کيفری ،سن بلوغ ،رشد عقلي ،سن مجازات ،قوانين جزايي
کشورهای اسالمي ،مسئوليت تدريجي
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مقدمه
مسئوليّت کيفری به معنای قابليت انتساب جرم به افراد و امکان تحميل کيفر بر آنان است (نوربها

210: 1382؛ بوشهری  .)39:1379مسئوليّت کيفری صفت و حالتي است که همواره همراه شخص است
و ارتباطي با ارتکاب جرم ندارد .تحميل اين تبعات جز بر کسي که صالحيت تحميل را داشته
باشد ،ميسر نيست .از آنجا که ميزان مسئوليّت و مجازات مجرم بايد متناسب با درجۀ فهم و شعور
او باشد ،در طول تاريخ برای کودکان متناسب با ادراک آنان ،مجازات کمتری اعمال شده است.
مسئوليّت جنايي کامل نيازمند ادراک کامل است .از اين رو کسي که ادراک ناقص دارد ،بايد
فاقد مسئوليّت جنايي کامل باشد (زلمي .)71 :1983

بزهکاری کودکان و نوجوانان از قديم وجود داشته و تحقيقات حاکي از آغاز حيات مجرمانه
از سنين کودکي است (علي  ،)5 :1405البته درگيری آنان در فعاليتهای مجرمانۀ کم اهميت بخشي
از فرآيند رشد آنان است ،چه به صورت بزه ديده ،چه به شکل بزهکار و چه به هر دو صورت .با
وجود تحوالت ايجاد شده در نظامهای کيفری اطفال و نوجوانان ،کيفر همواره در آنها وجود
داشته است و دولتها همواره حق اعمال مجازات را برای خود محفوظ داشتهاند (مهرا  .)79 :1386با
بررسي نظامهای کيفری کشورهای مختلف اسالمي ميتوان دريافت که افزايش تدريجي مسئوليت
کيفری در بسياری از آنها پذيرفته شده است .اين افزايش گاه به صورت مرحلهای در قانون
پيشبيني شده و گاه برای قاضي اين امکان فراهم شده است که در برابر جرم ارتکابي عملکرد
مناسب اختيار کند .اطفال حتي پس از دستيابي به ادراک نتايج عمل مجرمانه (تميّز) نيز از
مسئوليّت کيفری کمتری نسبت به بزرگساالن برخوردارند .معموالً قانونگذاران با در نظر گرفتن
اين امر که کودکان به خاطر تجربۀ اندک و آسيب پذير بودن به راحتي اغوا ميشوند يا تحت تأثير
سال هفدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

قرار ميگيرند و توان مخالفت و سرپيچي از بزرگساالن را ندارند (ربيع و ديگران ،)229 -216 :1995

در وضع قوانين کيفری جنبۀ تربيتي و تدابير اصالحي و تخفيف در مجازات را مد نظر قرار
ميدهند .با توجه به اهميت خاص بزهکاری اطفال ،برخي کشورها به تدوين قانون کودک يا
تخصيص بخش خاصي از قانون مجازات به آنها و نيز تشکيل دادگاههای خاص بزهکاران کودک
همت گماردهاند (فوده .)18،21 :1997

در يک سيستم عادالنه ،مجازات و مسئوليّت همواره متناسب با ادراک تعيين ميشود .ظهور
ادراک و ارادة آگاه در فرد تدريجي است ،از اين رو صالحيت شخص برای عهدهدار شدن
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عمل مجرمانه است (زلمي  1983ج71 :1؛ شوربجي 320 -319 :1405؛ أبوعامر  .)151 :1981رشد قوای عقلي

مقاله

مسئوليت به تدريج کامل ميشود و دارای مراتب شدت و ضعف و وابسته به مقدار ادراک فرد از
در افراد يکسان نيست (أبوعامر  ،)192 -194 :1981اما امکان معاينۀ پزشکي تک تک افراد برای صدور
حکم به رشد کامل عقلي در هيچ کشوری وجود ندارد .بنابراين قانونگذاران با بررسي علمي و با
توسل به قراين و نشانهها ،سن خاصي را امارة رشد معرفي کردهاند .از اينرو ،حقوق کيفری صغار
يا سيستم عدالت اطفال 1با شاخص سن شکل گرفت .اين شاخص در همۀ کشورها يکسان نيست
(مهرا  .)86 -87 :1386گسترة وسيع سن مسئوليّت در جهان ،حتي در منطقهای که همگني نسبي
فرهنگي در آن به وجود آمده است ،گستردگي نگرشها و رويهها را نسبت به کودکان منعکس
ميکند .البته به طور معمول ،توجيه اخالقي و در نتيجه قانوني مسئوليّت کيفری اطفال شش تا ده
سال در قبال خطاهای ارتکابي مشکل است .سني که يک دولت برای مسئوليّت اطفال در برابر
جرم تعيين ميکند ،انعکاس دهندة نگرش آن دولت نسبت به کودکي و جرم است (گيليان :1383

 .)216 ،189سرعت گذر از هر مرحله از رشد به مرحلۀ ديگر تابع شرايط اجتماعي و تربيتي حاکم بر
سن مسئوليّت کيفری با توجه به درک و رشد عقلي کودکان و نيز طبقه بندی کودکان در فاصلۀ
حداقل و حداکثر سن مسئوليّت کيفری مد نظر قرار دارد .با وجود اين ،شيوههای تنبيه و حمايت
هنوز هم در بسياری از کشورها شکل تخصصي به خود نگرفته است (وينتر  .)158 :1379کودک
بزهکار ممکن است به همان کانون اطفالي فرستاده شود که کودک ناسازگار در آن نگهداری
ميشود يا کودک نيازمند مراقبت و حمايت به خاطر مقررات خشک ،از حمايت برخوردار نشود.
بدنام شدن کودک به علت گرفتار آمدن در سيستم عدالت کيفری و نيز عملکرد نادرست اين
سيستم و برخورد تبعيضآميز نژادی ،طبقاتي و جنسيتي هنوز وجود دارد (گيليان .)208 ،202 :1383

در بيشتر موارد هيجانات و بحران بلوغ در ارتکاب جرايم نوجوانان تأثيرگذار است .از اينروست
که روانشناسان از بلوغ به عنوان دورة بحران ياد ميکنند .دورة بلوغ بهترين زمان برای اجرای
اقدامات اصالحي و تربيتي است و انطباق سن مسئوليّت کامل کيفری با سن بلوغ در حقيقت ناديده
گرفتن واقعيتهای اجتماعي و نظريات روانپزشکي است (عباچي  .)71 :1388اهليّت رواني نوجوانان
در طول مراحل دادرسي (از بازجويي پليس تا محاکمه) از اهميت فراواني برخوردار است .دربارة
1 . Juvenile Justice system
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اينکه چند نفر از آنان مفاهيم مجرد قانوني و حقوق قانوني خود را درک ميکنند ،ترديد وجود
دارد .معموال آنها از کمک و همکاری با وکيل عاجزند و به اثرات تصميماتي که وکيلشان
ميگيرد ،بياعتنا هستند .به طور کلي توانايي انديشۀ مبتني بر فرضيه فقط در اوايل نوجواني رشد
ميکند و رشد آن چندين سال به طول ميانجامد .اغلب تصميمات نوجوانان بر اساس ارزشهای
نوجواني شکل ميگيرد .با بررسيهای انجام شده از سوی روانشناسان ،نوجوانان زير چهارده سال
را نبايد برای هر جرمي در دادگاه بزرگساالن محاکمه کرد و آنها به شيوة دادرسي و محاکمه
خاصي نيازمند هستند .بين چهارده تا شانزده سال هم اهليّت و صالحيت نوجوان نياز به بررسي دارد
(کسل و برشتين  .)72 -71 :1383بنا بر نظر برخي از روانشناسان ،نوجوانان قرن حاضر به دليل عدم
استقالل ،عدم پذيرش مسئوليّت و عدم تعهد کاری ،نسبت به همساالن خود در گذشته منزویتر
بوده و کمتر ميتوانند کردار درست را از نادرست تشخيص دهند (صالحي 207 – 208 : 1386؛ هاشمي
.)247 :1383

مسئوليت کيفری در کشورهای اسالمي
)1-1حداقل سن مسئوليت کيفری
حداقل سن مسئوليت قانوني در قوانين همۀ کشورها يکسان نيست .در بيشتر کشورها ،حداقل سن
کودکي يا سن عدم مسئوليّت و دورة مسئوليّت ناقص کيفری اطفال مشخص شده است (رباح :1987

 .)9-10هر چند برخي از حقوقدانان و قانونگذاران با مشخص کردن حداقل سن مسئوليّت کيفری
مخالفت کردهاند .به نظر آنان ،دادگاه بايد بتواند بدون در نظر گرفتن سنّ کودک ،هر زمان که
مصلحت بداند در مسائل مربوط به کودک دخالت کند (علي  .)11 :1405افزايش حداقل سن در
برخي از کشورها به طور تعجب آوری با مشکل مواجه بوده است .يکي از داليل آن ممکن است
سال هفدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

به دوگانگي رفتارهای جامعه نسبت به کودکان مرتبط باشد که در جنبههای مختلف قانون ،بهويژه
در حوزة عدالت کيفری ديده ميشود (گيليان  .)189 -190 :1383اطفال کمتر از سنّ مقرر در اين
قوانين ،معموالً در صورت ارتکاب جرم غيرمسئول و بدون مجازاتند .اما اين امر در تمام قوانين
صدق نميکند و تعيين حداقل سن مسئوليّت کيفری همواره به معنای مصونيت قضايي پيش از آن
سن نيست .مثالً در فرانسه حداقل سن مسئوليّت کيفری  13سال است ،اما کودکان  10ساله هم
ممکن است ناگزير به حضور در برابر قاضي باشند .همچنانکه تعيين حداقل سن نميتواند مجوز
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حضور طفل در دادگاه باشد .مثالً در اسکاتلند که سن مسئوليّت کيفری  8سالگي است ،سيستم
بسيار سنگين با محاکم رسمي خودداری شود .اما در روماني که حداقل سن  14سالگي است ،با
کودکان از اين سن مانند بزرگساالن رفتار ميشود و ممکن است به دورههای طوالني حبس
محکوم شوند .بنابراين تعيين سن به تنهايي بيانگر نحوة برخورد با کودک نيست .درگواتماال 18
سالگي سن مسئوليّت کيفری است ،اما کودک پيش از رسيدن به اين سن ممکن است به اقامت
بلند مدت در مؤسسات اجتماعي و آموزشي محکوم شود (يونيسف  .)9 :1997در بيشتر کشورهای
اسالمي(برای نمونه :ماده  2حقوق کودکان عراق(مصوب  ،)1972شماره  64؛ ماده  18قانون
مجازات کويت؛ ماده  1قانون کودکان بزهکار سوريه(مصوب  30مارس  ،)1974شماره  18؛ ماده
 30قانون مجازات يمن ؛ ماده  2حقوق کودکان اردن) حداقل سن مسئوليّت کيفری  7سالگي
است .پيش از آن هر گونه مجازات و اقامۀ دعوی ،چه در جرايم عمدی و چه غير عمدی ،مطلقاً
ممنوع است (مرصفاوی  .)188 :1972در برخي از کشورها ،مانند عمان  ،بحرين و سودان ،آغاز

)1-2سن مسئوليت کامل کيفری
با بررسي نظام کيفری کشورهای مختلف ميتوان دريافت که تدريجي بودن مسئوليت کيفری يا به
صورت مرحلهای و اجرای مجازات خاص در هر مرحله شکل ميگيرد يا با دادن اختيار به قاضي
برای انتخاب مجازات مناسب در برابر جرم ارتکابي صورت ميپذيرد .منابع حقوقي کشورهای
عربي به کودکان در محدودة حداقل و حداکثر مسئوليّت ،يا به تعبير ديگر به کودکان از زمان
رسيدن به سن تمييز تا رسيدن به سن رشد« ،حدث» اطالق کردهاند (ربيع و ديگران  .)205 :1995قوانين
بيشتر کشورهای اسالمي با اندک تفاوتي مرز قانوني بزرگسالي (به معنای رسيدن به رشد شناختي و
عاطفي و دستيابي به شخصيت پايدار) را بين  18تا  21سالگي تعيين کردهاند (ناعمي 71 :1387؛

عمادالدين اسماعيل  1409ج .)157 :2مبنا قرار گرفتن  18سالگي در قوانين اين کشورها تا حدودی با
نظر برخي فقهای حنفي و مالکي دربارة سن بلوغ هماهنگ است .ابوحنيفه سن بلوغ را در دختران
هفده و در پسران هفده يا هجده سال دانسته ،اما بيشتر حنفيان سن بلوغ دختران و پسران را پانزده
سالگي دانستهاند (برای نمونه :ابنقدامه بيتا ج514 :4؛ حطاب رعيني  1416ج 56 :5؛ سرخسي  1406ج161 :2؛
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دردير بيتا ج .)295 :3در برخي کشورهای ديگر (برای نمونه :ماده  67قانون مجازات سودان ،ماده 41
قانون مجازات قطر) ،قانونگذار در شرايط خاص به محاکم اجازه داده است تا بخشي از تدابير
حمايتي دورة کودکي را تا  20يا حتي  25سالگي ،يعني در دورهای که شخص کودک به حساب
نميآيد ،همچنان ادامه دهد .وجود حد فاصل ميان بلوغ و مسئوليّت کامل کيفری از مسائلي است
که در تعيين مسئوليّت کامل کيفری در قوانين برخي کشورها مد نظر قرار گرفته است.
قانون مجازات مصر ،سن پايان کودکي را  18سالگي قرار داده است ،اما امکان رسيدگي و
اتخاذ يکي از تدابير تربيتي و توجه به وضعيت کودکان را حتي پيش از  7سالگي (سن عدم تمييز)
از دادگاه سلب نکرده است .براساس ماده  72قانون مجازات مصر ،اعدام و مجازات با اعمال شاقه
کودکان در فاصلۀ  15تا  18سالگي جايز نيست و در اين مقطع سني مسئوليت کامل نيست .علت
تحميل مسئوليّت جزايي اين است که طفل از قوای ادراکي و اختيار برخوردار است ،هرچند که
رشد آن کامل نيست .اين رويه در قانون مجازات مغرب و بحرين با اعالم سن  16سالگي برای
اتمام دوره کودکي نيز مشاهده ميشود (فوده 307 -306 ،178 ،116-118 :1997؛ رباح 22-21 :1987؛

شرادی  .)146 :2002قانون مجازات کشور مغرب در فصل  139از قانون مجازات وکشور تونس در
ماده  43مجله جنايي تصريح کردهاند که صغير در محدودة  12تا  16سالگي از آن رو که از درک
و تمييز کاملي برخوردار نيست ،دارای مسئوليّت ناقص کيفری است .مفهوم اين سخن عهدهدار
شدن مسئوليّت کامل جنايي با اتمام  16سالگي است .در مادة يک حقوق کودکان بحرين ،پايان
سن  15سالگي به معنای پايان دورة کودکي ،شروع دورة بزرگسالي و بر عهده گرفتن مسئوليّت
کامل جزايي است .برخي از قانونگذاران از جمله در قطر ،سودان و هند با تصريح به عدم مسئوليّت
کيفری تا  7سالگي ،کودک را از سن  7تا  13سالگي به شرط اثبات عدم تميّز و نداشتن درک
سال هفدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

درست از ماهيت و پيامدهای جزايي کار مجرمانهای که به وقوع پيوسته ،مبری از مسئوليّت کيفری
شناختهاند .اين گونه تفاوت گذاری در مسئوليّت کيفری با توجه به سن رشد عقلي کودکان تا 14
سالگي در سودان نيز مشاهده ميشود (فوده 70 :1997؛ شرادی  .)146 :2002قانون مجازات اردن در
شيوهای مشابه همۀ کودکان زير  12سال را فاقد مسئوليّت کيفری دانسته است ،مگر آنکه عمل
مجرمانه را با آگاهي کامل به جرم بودن و ممنوعيت آن انجام داده باشد (شرادی 146 -147 :2002؛

علي  .)207 :1405در قانون مجازات لبنان ،از سن  7تا  15سالگي از تدابير حمايتي و تأديبي استفاده
ميشود ،مانند تسليم به اولياء يا يکي از بستگان با گرفتن ضمانت اخالقي از آنان يا نگهداری و
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اينکه غالباً جرايم با آگاهي و ادراک غير قانوني بودن و نتايج آنها انجام ميشود ،مجازاتهای

مقاله

مراقبت در مراکز اصالحي يا تأديبي .از  15تا  18سالگي(سن مسئوليّت کامل جزايي) ،با توجه به
اصالحي ،مانند حبس ،در نظر گرفته شده است (رباح 54 : 1987؛ يوسف صادر  25 -23 :1954؛ علي :1405

 .)209-210در عربستان سعودی ،کودک  10تا  15ساله در برابر جرايم خود مسئوليّت داشته و نظام
اصالح و تربيتي برای کودک در نظر گرفته شده است که البته آسيبي را برای کودک به همراه
ندارد .کودک به دليل جرمي که مرتکب شده در حضور قيم قانوني خود با رفتاری مناسب مورد
بازجويي قرار ميگيرد و قيم مسئول جبران خطای کودک است .اگر تنبيهي مورد نياز باشد به
شکل راهنمايي و اقامت در يک مرکز مراقبتهای اجتماعي است .در قطر نيز طبق قانون مجازات
کيفری ،سن مجازات کودکان بدين گونه شرح داده شده است  :اگر شخص مجرم  ،بزرگتر از 7
سال و کوچکتر از  18سال باشد ،تنها در صورتي بار مسئوليّت کيفری بر دوش او قرار خواهد
گرفت که دربارة ماهيت و عواقب عمل خود بالغ درک کافي داشته باشد .در پاکستان فرد
بزرگسال کسي است که به سن  18سال رسيده باشد و کودک ميان  7تا  18سال نيز چنانچه بلوغ
خواهد بود .در ليبي کودکان در فاصلۀ  7تا  14سال مسئوليّت جنايي ندارند ،اما قاضي اين اختيار
را دارد که در مورد آنان تدابير پيشگيرانه به عمل آورد .در بحرين کودکان در فاصلۀ  9تا  14سال
و در سودان در فاصلۀ  7تا 18سال تنها در صورتي از مسئوليّت کيفری مبرا هستند که اثبات گردد
در زمان ارتکاب جرم درکي از مجرمانه بودن عمل و پيامدهای آن نداشتهاند (مرصفاوی .)187 :1972

)2سن مسئوليت کيفری در ایران
فصل دهم از قانون مجازات اسالمي ايران (مصوب  )1392به مجازاتها و اقدامات تأميني و
تربيتي اطفال و نوجوانان اختصاص يافته است .بر اساس ماده  88اين قانون دربارة اطفال و
نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيری ميشوند و سن آنها در زمان ارتکاب ،نه تا پانزده سال تمام
شمسي است ،حسب مورد ،دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ ميکند )1 :تسليم به والدين يا
اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوان.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند ميتواند حسب مورد از سرپرست کودک تعهد بگيرد که کارهايي
را به نفع تربيت و اصالح کودک انجام دهد ،مثل معرفي او به مددکار اجتماعي يا روانشناس و

سن مسئوليت كيفري اطفال از ديدگاه امام خميني(س) و قانون مجازات اسالمي...

او برای درک ماهيت عملي که مرتکب شده کافي به نظر برسد ،مشمول قانون مسئوليّت کيفری
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ديگر متخصصان ،فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا
حرفهآموزی ،اقدام الزم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک ،جلوگيری
از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص خاص يا محلهای معين به تشخيص دادگاه؛
 )2تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگری که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند در
صورت عدم صالحيت والدين ،اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان يا عدم دسترسي به آنها با
رعايت مقررات ماده1173قانون مدني در صورت قبول آنان؛  )3نصيحت ،اخطار ،تذکر يا اخذ
تعهدکتبي به عدم تکرار جرم به وسيله قاضي دادگاه؛  )4نگهداری در کانون اصالح و تربيت از سه
ماه تا يک سال در مورد جرايم تعزيری درجه يک تا پنج .
بر اساس همين ماده ،ارتکاب يکي از جرايم موجب حد يها قصهاص ،در نابهالغ بهين دوازده تها
پانزده سال قمری با نابالغ زير دوازده سال يکسان نيست .عالوه بر اينکه دادگهاه اطفهال و نوجوانهان
ميتواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گهزارشههای مهددکاران اجتمهاعي از وضهع
طفل يا نوجوان و رفتار او ،هر چند بار که مصلحت طفل يها نوجهوان اقتضها کنهد در تصهميم خهود
تجديدنظر نمايد.
مادة  89اين قانون به جرايم تعزيری نوجوانان بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي اختصهاص
يافته است .مجازاتهای ذکر شده در اين قانون عبارتند از :نگهداری در کانون اصالح و تربيهت از
دو تا پنج سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تها سهه اسهت؛ نگههداری
در کانون اصالح و تربيت از يک تا سه سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه
چهار است؛ نگهداری در کانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جهزای نقهدی از
ده ميليون تا چهل ميليون ريال يا انجام يکصد و هشتاد تا هفتصد و بيست سهاعت خهدمات عمهومي

سال هفدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

رايگان در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است؛ پرداخت جهزای نقهدی از
يک ميليون تا ده ميليون ريال يا انجام شصت تا يکصد و هشهتاد سهاعت خهدمات عمهومي رايگهان
درمورد جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است؛ پرداخهت جهزای نقهدی تها يهک
ميليون ريال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفهت و هشهت اسهت .رويکهرد
قانونگذار ايران مجازات بر مبنای سن و شهدت جهرم ارتکهابي بها ههدف تربيهت و تأديهب نوجهوان
است .همچنين در مادة  90به دادگاه اين اختيار داده شده است که بتواند با توجهه بهه گهزارشههای
رسههيده از وضههع طفههل يهها نوجههوان و رفتههار او در کههانون اصههالح و تربيههت يههک بههار در رأی خههود
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به وليّ يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد .تصهميم دادگهاه مبنهي بهر تجديهدنظر درصهورتي اتخهاذ

مقاله

تجديدنظر کند و مدت نگهداری را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداری را به تسليم طفل يا نوجوان
ميشود که طفل يا نوجوان حهداقل يهکپهنجم از مهدت نگههداری در کهانون اصهالح و تربيهت را
گذرانده باشد .با وجود آنکه رأی دادگاه قطعي است ،استفاده از آزادی مشروط و سهاير تخفيفهات
قانوني با تحقق شرايط آنها ممنوعيت ندارد.
در بخش چهارم قانون مجازات اسالمي که به شرايط و موانع مسئوليت کيفری اختصاص يافتهه
است ،در مادة  146تصريح شده است که افراد نابالغ مسئوليت کيفری ندارنهد .در مهاده  ،147سهن
بلوغ ،در دختران و پسران ،به ترتيب نه و پانزده سال تمهام قمهری آمهده اسهت .يعنهي قانونگهذار در
حالي که در جرايم تعزيری سهن مسهئوليت کيفهری را  18سهال شمسهي تعيهين و قائهل بهه پهذيرش
مهسئوليت کيفری تدريجي شده است ،اما در جرايم حدود و قصهاص ،سهن  9و  15سهال قمهری را
مالک قرار داده است .هرچند در ماده  ،91قانونگذار رشد عقلي را مد نظهر قهرار داده و در جهرايم
موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سهال داشهته و ماهيهت جهرم انجهامشهده و يها
توجه به سن آنها تصميم گيری مقتضي را با توجه به اين قانون پيشبيني کرده است .يعنهي دادگهاه
ميتواند برای تشخيص رشد و کمال عقل به پزشکي قهانوني يها ههر مرجهع ديگهری کهه مصهلحت
بداند ،مراجعه کند (تبصره ماده  .)91قانونگذار تالش کرده است عالوه بر سن ،با مالک قرار دادن
«رشد عقلي» راهکاری عملي در اختيهار دادگهاه و قاضهي قهرار دههد تها بهرای کودکهان از صهدور
مجازاتهای منجر به حدّ يا قصاص خودداری کنند .در ماده  ،93توجه به جهات تخفيفهي و تقليهل
مجازاتها يا تبديل آنها به اقدامات تأميني و تربيتي نيز پيشبيني شده است .همچنين در ماده  94به
دادگاه اين اختيار داده شده است که در مورد تمام جرايم تعزيری ارتکابي توسط نوجوانان ،صدور
حکم را به تعويق اندازد يا اجرای مجازات را معلق کند .همچنين قانونگذار ايران ،محکوميهتههای
کيفری اطفال و نوجوانان را فاقد آثار کيفری دانسته است (ماده  95قانون مجازات اسالمي).
)3دیدگاه امام خميني
بر اساس شريعت اسالمي ،اجرای تدابير اصالحي و تأديبي پس از رسيدن به سن تمييز امکانپذير
است و با به کمال رسيدن تمييز که با رسيدن به سن رشد حاصل ميشود ،امکان مجازات کامل به

سن مسئوليت كيفري اطفال از ديدگاه امام خميني(س) و قانون مجازات اسالمي...

حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشهته باشهد ،حسهب مهورد بها
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وجود ميآيد .به نظر فقها کودکاني را که به سن تمييز رسيدهاند و نسبت به عواقب کارهايي که
انجام ميدهند ،آگاهي دارند ،ميتوان تأديب کرد .تأديب و تنبيه آنان در شرع به عهدة اوليای
کودک و افرادی که از سوی اوليا اجازة تنبيه دارند ،مانند معلمان و در مواردی مانند ضرب و شتم
و جراحات عمدی به عهدة قاضي گذاشته شده است (طهطاوی 318 :1433؛ ابوزهره  :1994ج.)601 :1
تأديب کودک بايد متناسب با شرايط او و بزه ارتکابي باشد .فتوای امام خميني ( 1379ج)878 :2

مبني بر تأديب کودک حسب نظر سرپرست او و نظر ابنفهد حلي ( 1413-1407ج )74 :5در نرسيدن
تأديب به مرحلۀ حرج و زيان کودک ،نشان دهندة لزوم توجه به تناسب تأديب با شرايط کودک
همانند سن ،وضعيت فيزيکي و ادراکي کودک است .بنابراين تأديب قضايي کودکان نوعي تعزير
است که قاضي برای کمک به اوليا در تربيت کودک انجام ميدهد .فلسفۀ تأديب در اسالم تعليم
و اصالح اخالق و سلوک کودک است و هيچ گونه جنبۀ مقابله به مثل و انتقام در آن وجود
ندارد .از اينرو تعزير و تأديب آخرين مرحله از مراحل تربيت به حساب ميآيد .بيشتر انحرافات
کودکان ناشي از سوء تربيت و بيکفايتي اوليا اوست که در اين حالت وظيفه حکومت بازگرداندن
کودک به شيوة درست زندگي و اصالح است که بايد با ضوابط و شيوههای صحيح تربيتي
صورت پذيرد .اين ضوابط در مواردی تأديب کودکان را مجاز دانستهاند (قطب  1406ج-144 :2

 .)132بنابراين ،عدم مسئوليّت کيفری در اطفال به معنای عدم تحميل مسئوليّت تام جزايي يا اعمال
مجازات های حدی و قصاص است .اين سخن بر مبنای وجود مناسبت ميان مسئوليّت جزايي با
ادراک و اراده و اختيار است و با توجه به وجود مراتب ادراک ،تمييز و رشد جزايي ،ضرورت
وجود مراتبي از مسئوليّت جزايي قابل انکار نيست .به نظر اين فقها ،در عدم قطع به بلوغ و وجود
شبهه در آن ،با استناد به قاعدة درء ،حدود و قصاص ساقط است (عوده بيتا ج .)215 :1به نظر آنان
سال هفدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

دل يلي بر اعتبار رشد در قصاص نيست و رسيدن به سن بلوغ شرعي يا ظهور عالئم تکويني بلوغ
برای قصاص کافي است (شهيد ثاني  1410ج66 ،15 :10؛ امام خميني  1379ج  .)912 :2در استفتايي از امام
آمده است:
سن قانوني پسر و دختر از نظر اسالم همان است که در مسألهها آمده است ،منتها برای شمول
قوانين جزايي نسبت به نوجوانان کم سن و سال الزم است حد نصاب رشد عقلي در زمينه
مسائل جزايي احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده
درء است(گروه استفتای مرکز تحقيقات فقهي امام خميني (ره) استفتای مورخ .)78/9/24
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مجازاتهای سنگين جرايم داخل در صالحيت دادگاه استان به مجازاتهای تعزيری خفيفتر از

مقاله

پيشبيني امکان سقوط مجازات با استناد به ترديد يا شبهه در رشد عقلي مرتکب و تبديل
آن روست که بنای حدود بر تخفيف و احتياط است و حدود شرعي با کمترين شبههای ساقط
ميشوند .اين که دادگاه در رشد قوای عاقله و قدرت تمييز متهم ترديد کند و با تکيه بر چنين
ترديدی حکم به سقوط حد کند ،از مصاديق قاعده «درء» است.
)4تحليل رویکرد قوانين جزایي کشورهای اسالمي و قانون مجازات اسالمي ایران
(مصوب )1392
عرف اعطای مسئوليت کيفری را در صورتي عادالنه ميانگارد که به صورت تدريجي و بر اساس
ميزان ادراک و رشد عقلي باشد .مبنا قرار دادن نظر عرف که ارتکاز عقال را در اين امر پذيرفته
است ،نميتواند غيرشرعي و مخالفت با دين به حساب آيد .توجه به عرف عقال ،عالوه براين مورد
در بسياری از مصاديق و احکام فقهي مورد پذيرش شرع قرار گرفته است .بنای عقال دارای حجيت
ذاتي است .عمل به بنائات عقاليي الزم و ضروری است و بيتوجهي به آن ،موجب اختالل نظام و
عقاليي را ناديده انگارد و برخالف آنها نظر دهد .توجه به سيرة عقال در تعيين ظهور ادلّه و طرد
ظهور لغوی و تنقيح مراد جدّی متکلم ،ميتواند راهگشا باشد .بيشتر بناهای عقاليي که در زمينۀ
مصالح نوعي جوامع شکل ميگيرد ،مورد تأييد يا دست کم محل سکوت شارع است .عالوه بر
اينکه تمسک به احکام حکومتي ،ميتواند در اعتبار بنای عقال نقش چشمگيری داشته باشد و زمينۀ
پذيرش بخشي از سيرهها و بناهای عقاليي را که با برخي از ظواهر شرعي سازگار نيست يا محل
اختالف است ،فراهم کند.
بايد توجه داشت که آنچه به نظر عقال در ايجاد مسئوليّت کيفری مؤثر است و به عنوان
مالک در اجرای مجازات پذيرفته شده ،تشخيص جرم است (مرعشي شوشتری  .)5 :1371بر پايۀ ميزان
ادراک به طور طبيعي سه مرحله برای هرکس قابل پيش بيني است :مرحله عدم مسئوليّت ،مرحله
مسئوليّت نسبي و مرحله مسئوليّت تام (اردبيلي  1382ج .)112 :2فرد در مرحله عدم مسئوليّت به واسطۀ
فقدان تمييز ناشي از صغر سن ،از درک حسن و قبح افعال خويش عاجز است و نميتوان در برابر
رفتارش واکنشي کيفری در نظر گرفت .چنين افرادی ،نيازمند آموزش شيوة درست زندگي و
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برخورد اجتماعي هستند .صبي و مجنون مانند آلت جرم هستند که هيچ گونه مسئوليّتي ندارند
(نراقي  .)522 :1417با ورود به مرحلۀ تمييز ،واکنشهای اجتماعي و تربيتي نيز آغاز ميشود که فرد را
برای ورود به مرحلۀ مسئوليّت کيفری آماده ميسازد .تعزير با ظهور اولين مراتب ادراک و ارادة
آگاه ،ضروری و اجتناب ناپذير است .البته ،اعمال مجازاتهای مشابه با بزرگساالن شايسته نيست،
بلکه اتخاذ سياستهای تربيتي ،تأميني در جهت تعليم و تربيت ،آموزشهای اجباری ،حبسهای
منطبق با اسلوب علم زندانها و در مراتب باالتر مجازاتهای کيفری متناسب با ادراک ،ضروری
به نظر ميرسد .رفع تکليف از غير مقدور ،شاهدی بر پذيرش مسئوليّت نسبي است .در يکي از
روايات رسيده از امام باقر

(ع)

به اين امر اشاره شده است 1.در اين روايت در کنار حدود کامل

(مسئوليّت تام) ،مسئوليّت نسبي قرار گرفته است .به اين ترتيب فقها اجرای حدود کامل را در مورد
صغيرجايز ندانستهاند و تنها در صورت مميّز بودن صغير ،تعزير او را روا دانستهاند (مامقاني بيتا496 :
.)502،

مسئوليّت کامل کيفری زماني به وجود ميآيد که تعادل بين عواطف و احساس جواني ناشي
از بلوغ و حال انديشي و نيز رشد جسمي و رشد عقلي کودک به وجود ميآيد .بنابراين توسل و
توجه به اصول علمي روانشناسي ،جامعهشناسي و زيستشناسي در تشخيص آن ضروری است.
بايد توجه داشت که اعطای زود هنگام مسئوليت کامل کيفری پيش از دستيابي به رشد جسمي و
عقلي کامل ،از حيطۀ عدالت خارج است .رسيدن به رشد کامل جسمي پيش از دستيابي به رشد
کامل رواني از ويژگيهای اصلي دوره نوجواني است (محمد  .)154 :1994جهاني شدن موجب
شباهت بسيار زيادی ميان نوجوانان کشورهای مختلف شده است .با اين حال هنوز هم تفاوتهای
فرهنگي ،همچنان حايز اهميت است .مرحلۀ نوجواني تابع شرايط عرفي ،جغرافيايي ،سطح
اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي تغيير پذير است (برگر 555 :1388؛ محمد  .)139 :1994از نظر
سال هفدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

روانشناسي ،نوجوانان به شدت تابع شرايط محيطي و اجتماعي خود هستند .روانشناسي
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مقاله

تفاوتهای جنسي 1نيز نشان ميدهد که در حال حاضر بين زنان و مردان در اين زمينه تفاوتي
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. )74

به نظر فقها ،تأديب و تنبيه کودکان با رسيدن آنها به سن تمييز و آغاز ادراک آنها نسبت به
عواقب کارهايي که انجام ميدهند ،امکانپذير است .اجرای تنبيه در شرع به عهدة اوليای کودک و
افرادی که از سوی اوليا اجازة تنبيه دارند؛ مانند معلمان و در مواردی قاضي گذاشته شده است.
تأديب کودک بايد متناسب با شرايط او و جرم ارتکابي باشد .فتوای امام خميني مبني بر تأديب
کودک حسب نظر سرپرست او (امام خميني  1379ج 1و )878 :2و نظر ابن ادريس حلّي در تأديب او
در حدّی که موجب حرج و زيان کودک نگردد (ابنفهد حلي  1407ج ،)74 :5نشان دهندة لزوم توجه
به تناسب تأديب با شرايط کودک همانند سن ،وضعيت فيزيکي و ادراکي کودک است .بنابراين
تأديب قضايي کودکان در حقيقت در راستای کمک به اوليا در تربيت کودک انجام ميشود.
فلسفه تأديب در اسالم ،تعليم و اصالح اخالق و سلوک کودک است و هيچ گونه جنبۀ مقابله به
مثل و انتقام در آن وجود ندارد و آخرين مرحله از مراحل تربيت به حساب ميآيد .بيشتر انحرافات
بازگرداندن کودک به شيوة درست زندگي و اصالح است که بايد با ضوابط و شيوههای صحيح
تربيتي صورت پذيرد .اين ضوابط در مواردی ،تأديب کودکان را مجاز دانستهاند (قطب  1406ج:2
.)144 -132

تأثير تغييرات ،نيازها و ضروريات جامعه را در احکام فقهي نبايد ناديده گرفت .بنا بر نظر
مشهور فقهای امامي ،بلوغ مبنای انتساب جرم به فاعل است .به تعبير دقيقتر ،رشد جسمي و عقلي
الزم برای انتساب جرم به فاعل همواره و در تمام زمانها با بلوغ به دست ميآيد .بر اين اساس،
دختران  6سال زودتر از پسران به ادراک کامل دست مييابند و بالفاصله عهدهدار مسئوليت کامل
کيفری ميشوند .بنا بر نظر آنها ،تواتر معنوی در بلوغ دختران در  9سالگي وجود دارد و اين نظر
موافق شهرت عمليه است و شهرت ،موجب تشخيص حجت از الحجت است .در صورت پذيرش
تعارض روايات مبني بر بلوغ در  9سالگي با مضمون موثقه عمار ساباطي (بلوغ در  13سالگي)،
اعراض اصحاب از عمل به اين روايت از آن روست که روايات عمار خالي از اضطراب نيست.
1. The Psychology of Sex Differences

سن مسئوليت كيفري اطفال از ديدگاه امام خميني(س) و قانون مجازات اسالمي...

کودکان ،ناشي از سوء تربيت و بيکفايتي اوليای اوست که در اين حالت وظيفۀ حکومت
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البته به نظر اين فقها با وجود شبهه در بلوغ ،به قاعده درء استناد ميشود و در نتيجه حدود و قصاص
ساقط است .به نظر آنان رسيدن به سن بلوغ شرعي يا ظهور عاليم تکويني بلوغ برای اجرای حدود
و قصاص کافي است (ر.ک .به :محقق حلي140 : 1403؛ شهيد ثاني  1410ج66 ،15 :10؛ نجفي  1404ج:26

38-39؛ مقدس اردبيلي  1412ج188 :9؛ امام خميني  1379ج 2و .)912 :1در گذشته با توجه به پيچيده نبودن
زندگي و روشن بودن وظايف و مسئوليتهای بزرگسالي در هر يک از جوامع کوچک انساني،
رسيدن به رشد عقلي همزمان با بلوغ جنسي دور از انتظار نبود .تحوّل ادراکي ،همواره مالزم با
ظهور حالت زنانگي و حيض در زنان و احتالم در مردان نبود ،اما به طور غالب اين امور به طور
همزمان حاصل ميشدند ،ازاينرو در احاديث تحقق مسئوليّت ،همزمان با ظهور هر يک از آنها
دانسته شده و بلوغ ،امارة رشد و تکامل قوای ادراکي فرد پذيرفته شده است .شايد عبارتهايي
چون «ان احتلم او حاضت قبل ذلک» و «وان کان لم يحتلم» يا «احتلم ام لم يحتلم» در برخي
روايات (ر.ک.به :کليني  1367ج )69 :7همراه با مطرح ساختن سن خاص ،نشان دهندة آن باشد که در
برخي مصاديق ممکن است همزماني ميان بلوغ جنسي با ادراک وجود نداشته باشد .همچنين بر
اساس برخي از احاديث (ر.ک .به :صدوق  1404ج 51 :4؛ شيخ طوسي  1390ج ،)152 :10زمان اقامۀ حدود
عليه دختر و پسر ،مقارن با خارج شدن آنان از يتم و رسيدن به «ادراک» است .آنچه از احاديث
استنباط ميشود ،دستيابي به مسئوليت کامل کيفری همزمان با خارج شدن از يتم و رسيدن به
ادراک کامل است.
نميتوان تأثير بلوغ را در ادراک و عهدهدار شدن تکليف و استحقاق عقوبت ناديده گرفت
و فرد را پس از بلوغ ،فاقد مسئوليّت کيفری تلقي کرد .شارع مقدس خواهان آن است که تعليم و
تربيت کودکان به گونهای باشد که رشد حداقلي الزم برای قبول مسئوليتها با رسيدن به بلوغ

سال هفدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

جنسي ،حاصل شود .آموزش شيوة درست زندگي تا پيش از رسيدن به سن بلوغ جنسي را ميتوان
از آموزههای قرآني دانست (نساء .)6:در احاديث هم به نوعي خواسته شده که فرد همزمان با رشد و
بلوغ کامل جسمي ،به مرحلهای از بلوغ فکری و توانايي تصميمگيری فردی برسد .با اين وجود
واقعيت اين است که در حال حاضر ،حدود دو يا سه سال بعد از بلوغ ،ادراک کامل قابل انکار و
نقض است .استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان ،سادهترين و دقيقترين شيوه برای تعيين زمان
رشد کامل عقلي است .در جامعه و اجتماع امروز رسيدن به رشد کيفری برای دختران و پسران اين
امر به طور يکسان اتفاق ميافتد .آنها از مسئوليتهای همانندی در اجتماع برخوردارند و انتظارات
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مقاله

يکساني از آنها وجود دارد .استناد به ظاهر روايات و پذيرش سن تعيين شده در آنها به عنوان سن
بلکه اجماع جهاني با آن مخالف است وجز در ايران ،در هيچ يک از کشورهای اسالمي و مذاهب
ديگر پذيرفته نشده است .پذيرش تعبدی و توجه نکردن به اصول و مباني حقوقي درست نيست.
احکام ،مطلوبات عرضي و امور آلي برای گسترش عدالت هستند و توجه به فلسفه و روح احکام
الزم است .در منابع فقهي ،همانند قرآن (نحل9 :؛ حديد )25 :از عدالت به عنوان سلسلۀ علل احکام نام
برده شده است و ميتواند به عنوان يکي از معيارها و مقياسهای شناسايي احکام دين مورد استفاده
قرار گيرد .تأثير نيازها و ضروريات جامعه در تغيير مصاديق عدالت بر کسي پوشيده نيست .رعايت
عدالت و مساوات و خودداری از بر هم زدن اصل مساوات بدون مجوز عقلي ،شرعي و عرفي ،از
جمله اصول عقلي به شمار ميروند .نظام مدني و کيفری هر زمان بايد بر پايۀ نيازهای جوامع آن
زمان پايهگذاری شود به گونهای که رعايت عدالت و حفظ حقوق افراد به بهترين نحو ممکن در
آن سيستم نظاممند تأمين گردد .بنابراين رويکرد جديد قانون مجازات اسالمي ايران (مصوب
کشورهای اسالمي و جامعۀ جهاني همسوتر و به عدالت نزديکتر است.
نتيجهگيری
تشخيص و ادراک جرم به عنوان مالک اجرای مجازات پذيرفته شده است .رشد ادراکي هر فرد
از اموری است که به تدريج حاصل ميشود .بنابراين مسئوليتها و حقوق نيز بايد به ميزان تکامل
به افراد واگذار شود .اين فرض به طور کامل با تمام اصول عقلي و اخالقي سازگار است و مبنا
قرار دادن آن در احکام شرع به هيچ وجه نميتواند غيرشرعي و مخالفت با دين به حساب آيد .در
صورت شک به رشد کامل عقلي ،بايد حکم به عدم ادراک داد؛ زيرا در احکام جزايي عدم
تحقّق يا شک در تحقّق موضوع ،حکم را از درجۀ اعتبار و فعليّت ساقط ميکند .عروض شبهه در
امور کيفری موجب جريان قاعدة درء ميشود .احتياط در دماء و نفوس ايجاب ميکند که در
عروض شبهه (شک در وجود رشد عقلي و ادراک جزايي) ،احراز رشد کيفری شرط شود .با
وجود ترديد در رشد ادراکي و استقالل شخصيتي نوجوانان ،اجرای مجازات کامل کيفری منتفي
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 ،)1392هر چند در مواردی قابل خدشه است ،نسبت به قانون پيش از آن ،با رويکرد کلي
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است .عالوه بر اينکه مالک در اجرای مجازات تشخيص جرم است .اين امر در قانون مجازات
اسالمي ايران (مصوب  )1392تا حدودی در نظر گرفته شده است.
سني که يک کشور برای مسئوليّت جزايي اطفال تعيين ميکند ،انعکاس دهندة نگرش آن
دولت نسبت به کودکي و جرم است .مبنای عمل و تصميمگيری قانونگذاران در کشورهای
مختلف ،در يک محدوده خاص در نوسان است ،بهطوریکه سن رشد و مسئوليّت کامل کيفری
از 15تا  25سال (بيشتر کشورها  18سال) است .با وجود تدريجي بودن مجازات در قانون مجازات
ايران ،سن بلوغ در دختران همچنان نه سالگي است .نگاه فراجنسيتي و دادن تدريجي مسئوليت
کيفری و معيار قرار دادن بلوغ عاطفي ،رواني و عقلي در ميزان مسئوليت کيفری در جوامع انساني
پذيرفته شده و در قوانين و معاهدات بينالمللي با توجه به خواست جامعۀ جهاني و پس از بررسي
علمي گروهي از زبدهترين حقوقدانان و مطابق با آخرين دستاوردهای علوم مرتبط با حقوق،
متبلور شده است و اين نگاه منافاتي با نظر امام خميني که مبنای قوانين جزايي ايران است ،ندارد.
به نظر ميرسد زمان آن رسيده که قانونگذار ايران با نگاه فراجنسيتي ،تمايزی ميان دختران و
پسران قائل نگردد و چنانچه گفته شد ،اين امر منافاتي با ديدگاه فقها ندارد و با واقعيات جامعه و
عرف عقالني نيز مطابقت دارد .عالوه بر اين که معيار قانونگذار در تعزيرات سن شمسي است در
حالي که در حدود و قصاص سن قمری مالک قرار گرفته است که بهتر است مالک قانونگذار
در تمام مواد قانون مجازات اسالمي يکسان باشد.
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