
مسئولیت كیفري تدریجي 
دختران

                                                                                                                            
سام سوادكوهي فر�٭                                                                                           
                                سیدعلي کاظمي2٭ ٭

چكیده                                                                             
پر چالش حقوق  از دیرباز جزو موضوعات مهم و  كیفري  سن مسئولیت 
كیفري محسوب مي شود. از جمله این چالش ها مسئلة تدریجي یا دفعي بودن 
مسئولیت كیفري است. طبق نظر مشهور فقهاي شیعه سن مسئولیت كیفري در 
قانون مجازات اسالمي بر اساس سن بلوغ شرعي، 9 سال تمام قمري در دختران 
و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سؤال این است كه آیا 
بلوغ  آیا سن  بلوغ شرعي صحیح است؟  بر سن  ابتناي سن مسئولیت كیفري 
امري تعبدي یا تكویني است؟ تدریجي یا دفعي است؟ در این نوشتار با بررسي 
قوانین موجود،  نقد  و  ابعاد مختلف  از  كیفري دختران  موضوع سن مسؤلیت 
پیشنهاد تغییر و تدریجي بودن سن مسئولیت کیفري دختران متناسب با رشد 
عقلي و قوه تمییز آنها داده شده؛  زیرا دختران به ندرت در 9 سالگي به سن 

رشد مي رسند.

كلید واژه
دختران، مسئولیت كیفري تدریجي، بلوغ، رشد، سن 

ـ تاریخ دریافت: 88/8/18 ؛ تأیید نهایي: 88/10/20
٭ ـ  دکتراي حقوق دعاوي، عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال

٭ ٭ ـ  کارشناس ارشد حقوق بشر   
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تحول در دیدگاه هاي كیفري دستاوردهاي مهمي در زمینه دادرسي اطفال، 

نوجوانان و حقوق كیفري به دنبال داشته است. توجه به ویژگي هاي شخصیتي 

اطفال و نوجوانان، پدید آمدن سیاســت جنایي افتراقي، اتخاذ واكنش مناسب 

در قبال جرایم آنها با هدف تربیت، بازاجتماعي و مسئولیت پذیر كردن از جمله 

مهم ترین دستاوردها بوده كه شامل اصول و حقوق متعدد شكلي و ماهوي است. 

یكي از اصول مشترك بین المللي، تعیین حداقل سن مسـئولیت كیفري1 براي 

نوجـوانان است. این امر در اسناد بین المللي و نظام هاي حقوقي مختلف مورد 

تأكید قرار گرفته و كشورهاي مختلف به تناسب محیط اجتماعي و شاخص هاي 

مختلف رشد، سنین متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسئولیت كیفري تعیین 

نموده اند. به عالوه اكثر قریب به اتفاق كشــورها در كنار تعیین حداقل ســن 

مسئولیت كیفري، سن مسئولیت مطلق كیفري یا سن بلـوغ كیفري افراد را نیز 

تعیین و براي محدودة زماني بین این دو سن واكنـش هاي اجتمـاعي متـفاوتي 

در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته اند. این واكنش ها نسبت 

به مسئولیت و مجازات بزرگساالن جنبه تخفیف یافته 2 و به اعتبار میزان رشد و 

تکامل کودک جنبة تدریجي3 و تکاملي دارد.

مادة 49 ق.م.ا. ســن مســئولیت كیفري در ایران را همان سن بلوغ شرعي 

قرار داده اســت كه به تبعیت از نظر مشــهور فقهاي شیعه در ماده 1210 ق.م. 

براي پســران 15 ســال تمام قمري و براي دختران 9 ســال تمام قمري مقرر 

Minimum Age of Criminal Responsibility  ـ  1
Gradual   ـ Diminished   3  ـ  2
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س گردیده اســت. تعیین این اماره ســني موجب بروز مشكالت متعددي به ویژه 

براي دختران شده است. در این مـقاله با طرح و بسط موضوع از ابعاد مختلف 

و بررسي دیدگاه ها و راهكار هاي موجود و فراز و فرود نظام قانونگذاري ایران 

در زمینة سن مسئولیت كیفري دختران، تالش شده تا راه حلي مناسب با توجه 

به مقتضیات زمان در خصوص مسئولیت كیفري دختران ارائه نماید.

�(  مسئولیت کیفري

1 ـ 1( مفهوم مسئولیت كیفري

»انســان در امور مدني ملتزم به انجام تعهــد و جبران ضرر و زیان هایي 

اســت که به دیگران وارد مي ســازد. همچنین در امور کیفري نسبت به تقبل 

آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعل هاي خود مســئول اســت« )توجهي، 

1384: ج1، ص86(.

مســئولیت در لغت به معناي »پذیرفتن عواقب و پیامدهاي كار« اســت 

و مســئول كسي است که: »از او ســؤال و بازخواست مي شود« )انوري، 1381: 

ص7015(. بنابراین مســئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق 

کیفري، محتواي این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه مي باشد، یعني 

»تحمل مجازاتي که سزاي افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار مي آید؛ لیکن 

بــه صــرف ارتکاب جرم نمي توان بار مســئولیت را یک بــاره بر ذمه مقصر 

گذاشت، بلکه پیش از آن باید وي را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست« 

)اردبیلي، 1381: ج2،  ص74(.
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در واقع مسئولیت كیفري در معناي انتزاعي و مجرد قبل از ارتكاب جرم س

در افراد قابل احراز اســت و با این معنا مســئولیت كیفري به معناي قابلیت 

یا اهلیت شــخص بــراي تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود اســت. بنابراین 

»مســئولیت كیفري، الزام شخص به پاسخگویي آثار و نتایج جرم مي باشد« 

)میرسعیدي، 1383: ج1، ص21(.

2 ـ 1( اركان مسئولیت كیفري

»ارکان مسئولیت کیفري عبارتند از: اهلیت جزایي و تقصیر. اهلیت جزایي 

از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است. ادراک در حقوق جزا به معناي 

قدرت و توانایي بر درک و تمییز ماهیت افعال، آثار، تـبعات اخالقي و اجتماعي 

که بر آنها بار مي شود، به کار رفته است« )همان، ص113(. با این وصف اگر مجرم 

مدرک و مختار نباشــد، مسئول اعمال خود نیست. به همین جهت تعریف و 

تعیین حد و مرز مســئولیت کیفري در حقوق كیفري، امري بسیار مهم است. 

»مســئولیت كیفري چند شرط دارد: الف ( شخص به سن معیني رسیده باشد؛ 

ب ( به جنون و حاالت شبیه به آن مبتال نباشد؛ ج( تحت تأثیر اجبار یا عوامل 

دیگر اراده اش سلب نشده باشد« )صانعي، 1382: ص483(.

3 ـ 1( تحول مفهوم مسئولیت كیفري

از قرن 18 به بعد و به موازات اهمیت یافتن شــخصیت فرد در جامعه، 

در علوم جنایي نیز انسان بزهکار و شخصیت وي به عنوان یک معما مطرح 

و شــناخت شــخصیت بزهکاران بــه یکي از نگراني هــاي مکاتب مختلف 



229

مسئولیت کیفری تدریجی دختران
13

88
ز  

یی
پا

  /
45

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س جرم شناســي تبدیل گردید و دیدگاه هاي جدیدي در این ارتباط مطرح  شــد 

)ر.ك. نجفــي ابرندآبــادي، 1381: ص1317(. در اثر این دیدگاه ها دو تحول عمده در 

زمینة مسئولیت کیفري پدید آمد:

الف( فردي شدن مسئولیت كیفري؛ در دورة بدوي و حتي تا قرون وسطي 

هویت و به تبع آن مسئولیت فردي معنا نداشت. لذا مسئولیت كیفري جمعي 

بود و به اعضاي خانواده، طایفه یا قبیله هم تسري مي یافت.

ب( شخصي شدن مسئولیت كیفري؛ تا قبل از قرن 18 مهم ترین خصیصه 

مســئولیت كیفــري، مادي، عیني یا موضوعي بودن آن بــود. بدین معنا كه به 

شــخصیت و جهات روحي و ذهني مجرم توجه نمي شد، عنصر رواني جرم 

اهمیت نداشــت و مســئولیت در برابر عنصر مادي جرم محقق مي شد )ر.ک. 

نعیمي، 1382: صص84 ـ 82(.

در جوامــع بدوي، مجازات ضمانت اجرایي بود که جرم ایجاد مي كرد و 

شــدت و ضعف آن بســته به میزان اختاللي بود كه جرم در وجدان عمومي 

ایجاد مي نمود. بدین ترتیب نتیجه مجازات، بازگرداندن نظم از هم گســیخته 

بــه حالت اول بود. در نتیجه مجازات متوجــه مجرم نبود، بلكه متوجه جرم 

بود و هر جرمي باید مجازات مي شد.1 در واقع هرگونه مالحظه اي نسبت به 

شخصیت مجرم و مسئولیت وي منتفي بود )ر.ك. لوي برول، 1358: صص35 ـ 30(.

1 ـ  دادرسي یا كیفر دادن حیوان یا درختي هم كه منجر به آسیب یا قتل كسي شده بود و همچنین 
»اوردالي« یا داوري ایزدي و تالش براي كشف مقصر از طریق توسل به عالم باال و با شیوه هایي 
مانند »پرسش از جسد« در مواردي كه هیچ نشانه اي از مرتكب آن در دست نبود، نمونه اي از نیاز 

جوامع بدوي به كیفر دادن بزه است.
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در این نظام ها نیز باید میان دو روش تفاوت قایل شد: نخست، روشي كه س

هــدف مجازات را بهبود مجرم مي داند و مجازات در آن جنبه كاماًل اخالقي 

دارد. دوم روشي كه از اندیشه امنیت اجتماعي الهام مي گیرد و وظیفه مجازات 

را »تهدیدكنندگي« و »عبرت انگیز بودن« توصیف مي كرد )همان(. 

در این مسیر مســئولیت كیفري اطفال نیز دستخوش تغییر و تحول قرار 

 گرفــت و مجازات اطفال متخلف تا حدودي خفیف تر از بزرگســاالن مقرر 

گردید. البته تا مدت ها حدود سني براي اطفال غیربالغ تعیین نشده بود.1 

مكتب كالســیك حقوق كیفري كه در قرن 18 ظهــور یافت، معتقد بود، 

میزان مســئولیت مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست و چون اطفال 

بزهكار به علت صغر ســن از فهم كمتري برخوردارنــد، لذا قانونگذار باید 

در میزان مجازات آنان به علت صغر ســن تخفیف قائل شود. دو انتقاد وارد 

بر این مكتب موجب طرح دیدگاه نئوكالســیك ها شــد. آنها در مورد اطفال 

بزهكار معتقد بودند: الف( دادرســي بدون توجه به ســن متهم، صالحیت و 

اختیار تام در تعیین قوة تمییز داشته باشد؛ ب( عدم مسئولیت كیفري تا سن 

خاصي در قوانین جزایي تصریح و حداقل سن مسئولیت كیفري در آن تعیین 

شــود. مكتب تحققي نیــز به عوامل بزهكاري اطفال توجــه و توصیه نمود؛ 

1 ـ »در سال 130 قبل از میالد در قوانین روم، تشخیص قوة تمیز با در نظرگرفتن سن اطفال به قرار 
ذیل مقرر گردید: الف( کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غیرمسئول محسوب مي شد. ب( 
طفل غیرممیزة غیربالغ: 9ـ  7 سال براي دختران و 10ـ  7 سال براي پسران، در سنین مذکور ارتکاب 
جرم بدون سوءنیت محسوب و مجازات آن خفیف تر از بزرگساالن بود. ج( طفل ممیزة بالغ: 12ـ 9 
سال براي دختران و 14ـ 10 سال براي پسران )دانش، 1374: صص12ـ  11(. در قرن سیزدهم میالدي 
»سن لوئي« فرمان داد تا اطفال زیر10 سال غیرمسئول اعالم و مجازات اطفال بزهكار، پرداخت تاوان، 

تنبیه بدني و شالق و حبس در مكان خاص باشد«)شامبیاتي، 1383: ص28(.
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س بهتریــن راه مقابله با اطفال بزهكار، تعیین علــل بزهكاري و تعیین واكنش 

مناســب با توجه به شــخصیت واقعي طفل معارض قانون است )ر.ك. نجفي 

ابرند آبادي، 1381: صص38 ـ 31(. قوانین كیفري اكثر كشورها با توجه به یافته هاي 

علمي این مكاتب بازنویسي و اصالح شده اند.

4 ـ 1( سن مسئولیت كیفري مطلق و نسبي

سن مسئولیت کیفري1، در معناي خاص یا نسبي یعني سني که اطفال به 

درجه اي از رشد و بلوغ برسند که بتوانند مرتکب جرم تلقي شوند و طبیعتًا 

تابع حقوق کیفري ویژه اطفال قرار گیرند. این ســن در کشــورهاي مختلف 

اروپایي متغیر است و گاه بین 16ـ 7 سال در نوسان است. مثاًل: در سوئیس 

7 سال، انگلستان 10 سال، هلند 12 سال، آلمان 14 سال و اسپانیا و پرتغال 

16 سال مي باشد )ر.ك. تدین، باقري نژاد، 1386: صص32 ـ 31(.

ســن بلوغ کیفري2 یا سن مـسئولیت کیفـري مطلق )تام(، یعـني سّني که 

بزهکار بزرگ  سال تلقي شده و به طور تام مشمول حقوق جزا قرار مي گیرد. 

این ســن تقریبًا در تمامي کشــورهاي اروپایي )آلمان، انگلســتان، بلژیک، 

فرانسه، ایتالیا، هلند و سوییس( 18 سال تعیین شده است)همان(.

5 ـ 1( مسئولیت كیفري تدریجي

حد فاصل بین سن مسئولیت كیفري و سن بلوغ كیفري، به عبارت دیگر 

سنین مسئولیت کیفري نسبي و مطلق دوره اي ارفاقي و ویژه است كه دادرسي 

Majorite penale ـResponsabilite penale  2  ـ 1
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ویژه نوجوانــان در آن معنا مي یابد. در این دوره به ندرت ضمانت اجراهاي س

کیفري به اطفال و نوجوانان مرتكب بزه تحمیل مي شود و واکنش هاي کیفري 

عمدتًا جنبه آموزشي و اجتماعي دارد. وجود این مرحله ناشي از پذیرش چند 

مسأله بنیادین است: اول، وضعیت و ویژگي هاي خاص کودکان؛ دوم، قابلیت 

تربیت پذیــري کودکان و اینکه نظام عدالت بایــد در مورد آنها تبدیل به نظام 

تربیتي گردد. زیرا هدف نه تنها تنبیه و ارعاب آنها نیست، بلكه بازگرداندن آنها 

به جامعه است؛ وجود نهادهایي همچون خصوصي دانستن کلیه جرایم اطفال 

و نوجوانان، عدم تبعات محکومیت جزایي براي آنها، اســتفاده از پاسخ هاي 

فرصت بخش کیفري و ... در راستاي تحقق همین هدف است. سوم، حمایتي 

بودن دادرسي ویژه اطفال و نوجوانان، بدین معنا که بزهکاري کودکان معمواًل 

تابــع علل و عواملي نظیر فقر و آموزش نادرســت، سوءاســتفاده از آنها و... 

است. لذا باید با »تبعیض معکوس«1 و حمایت مضاعف از کودکان معارض 

با قانون، کمبودها و محرومیت هاي گذشتة فرد که منجر به بزهکاري آنان شده، 

را با ارائه امكانات و حقوق بیشتراز بین برد. 

البتــه در مورد تدریجي بودن مســئولیت کیفري، بیــن نظام هاي مختلف 

حقوقي تفاوت وجود دارد، برخي با مرحله اي کردن فاصله زماني این دوره 

بــراي هر مرحله، واکنش هاي خاصي را در قانون در نظر گرفته اند2 و برخي 

دیگر مانند نظام حقوقي کشــور آلمان ایــن مرحله را به صورت یکپارچه و 

Reveres Discrimination  ـ 1
2 ـ  قانون جزاي سوییس، اصل عدم مسئولیت کیفري مطلق اطفال کمتر از هفت سال را مطرح مي کند و 
اجراي تدابیر خاص براي اطفال از 15ـ   7 سال، نوجوانان 18ـ  15 و جوانان 21ـ   18 را پیش بیني مي کند.
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س پیوسته در نظر گرفته و اختیار انتخاب واکنش مناسب را به قاضي داده اند.1 

همچنین در بین كشورهاي اروپایي، برخي كشورها مانند آلمان، بلژیک، 

فرانسه و ایتالیا، در مورد طفل بزهكار واقع در این دوره، فرض غیر مسئول 

بــودن را پذیرفته انــد، مگر آنكه اوضاع و احوال و شــرایط خاصي موجب 

شود، اطفال مسئول فرض شوند و در مقابل برخي كشورها مانند انگلستان، 

اسپانیا، هلند، پرتغال و سوییس، طفل واقع در این دوره را داراي مسئولیت 

كیفري تلقي مي کنند و صرفًا معتقدند، واكنش ها نسبت به اطفال با بزرگساالن 

بزهكار متفاوت است )ر.ک. تدین و باقري نژاد، 1388: ش18، صص34 ـ 31(.   

2( مسئولیت كیفري تدريجي دختران در اسناد بین المللي

در این بحث مسأله سن، معیارهاي احراز و تدریجي بودن مسئولیت كیفري 

دختران در اســناد بین المللي مورد بررســي قرار مي گیرد. پیش از این بررسي 

باید اذعان داشت كه در اسناد بین المللي موضوع سن مسئولیت كیفري دختران 

به صورت فراجنســیتي و كلي مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اســناد 

بین المللي آن است كه چون مبناي سن مسئولیت كیفري، واقعیت هاي مربوط 

به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي است، لذا جنسیت در آن مدخلیت ندارد.  

 لزوم دادرســي ویژه براي نوجوانان و مسئولیت كیفري تدریجي در بند 

4 مــاده 14 میثــاق حقوق مدني و سیاســي مصــوب 1966م. چنین تصریح 

مي شود:»دادرســي ویژه نوجواناني كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، 

1 ـ  در بین روانشناسان نیز در مورد كیفیت رشد اختالف نظر وجود دارد، برخي آن را تدریجي و 
پیوسته و برخي دیگر آن را مرحله اي مي دانند.
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باید به نحوي باشد كه رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید« س

)گزیده اي از مهم ترین اسناد بین المللي حقوق بشر، 1381: ص23(. 

اولین سند بین المللي خاص كودكان »اعالمیه حقوق كودك«1 ژنو است 

كه در 5 اصل در ســال 1924م. توسط جامعة ملل تصویب شد. این اعالمیه 

بدون اشــاره به ســن كودكي، در ارتباط با مسئولیت كیفري، در بند 2 توصیه 

كرده بود:»کودک بزهکار باید از بازپروري متناســب برخوردار شود«. در بند 

5 مقرر مي داشت:»کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول 

است«. این مواد به تدریجي بودن مسئولیت كیفري تصریح ندارند، اما سیاق 

تنظیم آنها به گونه اي است كه مي توان این امر را از آنها برداشت نمود.  

در تاریخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد 

براي دادرســي ویژه نوجوانان موســوم به قواعد پكن طــي قطعنامه 40/33 

مجمع عمومي تصویب شد، در شق »ب و پ« بند 2ـ  2 این قواعد با تعریف 

نوجوان معارض قانون به»كودك یا شخص جواني كه تحت تمهیدات قضایي 

خاصي به طور متفاوت با بزرگساالن با وي برخورد مي شود« بر دادرسي ویژه 

نوجوانان و مســئولیت كیفري تدریجي نوجوانان تأكید مي شــود و در مورد 

حداقــل دورة تدریجي مســئولیت كیفري بدون در نظر گرفتن جنســیت در 

بنــد 41 این مقررات آمده:»در نظام هاي حقوقي كه مفهوم ســن مســئولیت 

كیفري براي نوجوانان به رســمیت شناخته مي شــود، آغاز این سن با توجه 

به واقعیت هاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و عقلي در ســطح سني بسیار 

.Declaration on the Rights of the Child  ـ 1
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س پایین تعیین نخواهد شد«. عالوه بر این در برخي فرازهاي این سند تلویحًا 

به موضوع مســئولیت كیفري تدریجي اشــاره مي شود. از جمله در بند 5ـ  1 

قواعد پكن تأكید مي شود، نظام قضایي نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان 

اســتوار باشد و اطمینان حاصل شــود كه واكنش در قبال بزهكاران نوجوان 

همواره متناســب با شــرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17ـ  1 نیز 

به قضات توصیه مي شــود، واكنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگیني 

جرم و شرایط و نیازهاي نوجوان و نیازهاي اجتماع باشد )ر.ك. مجموعه مقررات 

بین المللي مربوط به دادرسي ویژه نوجوانان،1386: صص 18 ـ 1(.

پیمان نامــه حقوق كودك به عنوان مهم ترین ســند الزام آور بین المللي در 

حــوزة حقوق كودك در تاریخ 20 نوامبر 1989م. به تصویب مجمع عمومي 

سازمان ملل متحد رسید1 و در 2 سپتامبر 1990م. پس از تصویب 20 کشور 

الزم االجرا شــد.2 پیمان نامه، اولین ســند حقوق بشري بود كه در سال 1369 

توســط دولت جمهوري اسالمي ایران امضا و در سال 1372 توسط مجلس 

شــوراي اســالمي تصویب شــد و در تاریخ 1372/12/11 به تأیید شوراي 

نگهبان رسید. 

ماده 1 پیمان نامه تحت تأثیر نظریات روانشناساني چون اریك اریكسون 

)1994 ـ 1902( و ژان پیــاژه )1980 ـ  1896(، كودك3 را هر انســان داراي 

.Convention on the Rights of the Child ـ  1
2ـ   در مدت کمتر از 4 سال، بیش از 150 کشور این سند را تصویب كردند و در حال حاضر جز دو 
كشور ایاالت متحده آمریكا و سومالي كه صرفًا به امضاي پیمان نامه بسنده كرده اند، سایر كشورهاي 

جهان متعهد به این سند هستند« )زوراب، 1385: ص11(.
Child  ـ 3
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كمتر از 18 ســال مي داند. »مگر اینكه طبق قانون قابل اعمال در مورد وي، س

سن قانوني كمتر تعیین شده باشد«. 

مســئولیت كیفري تدریجي در پیمان نامه از جمع بین بند 1 و شق»الف« 

بند 3 ماده 40 1پیمان نامه كه حاوي اصول دادرســي ویژه براي اطفال اســت 

اســتخراج نمود. طبق این دو بند، تدریجي بودن مسئولیت كیفري كودكان در 

دوره بین حداقل ســن مسئولیت كیفري و ســن كودكي محقق مي شود. اما در 

خصوص حداقل سن مســئولیت كیفري، پیمان نامه معیار مشخصي را تعیین 

نكرده و موضوع را با محدودیت مندرج به عهده قوانین داخلي کشورها گذاشته 

است. البته در بند 1 ماده 37  تأكید مي كند كه در دو مورد یعني جرایم مستوجب 

مجازات سالب حیات یا حبس ابد بدون آزادي، مرتكبین زیر 18 سال، از این 

مجازاتي معاف و براي آنها مجازات دیگري در نظر گرفته مي شود. 

اصــول راهنماي اقدام در زمینه كودكان در سیســتم كیفري كه به موجب 

قطعنامه شماره 1997/30 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تصویب 

شــد، نیز در شــق ج بند 14 توصیه نموده: »هیچ كودك زیر ســن مسئولیت 

كیفري نباید موضوع اتهام كیفري قرار گیرد« و در شق »الف« بند 11 نیز یكي 

از اهداف سیاست گذاري ها و اصالحات مربوط به اطفال را توجه به سن، 

1ـ   بند 1 ماده 40: كشورهاي عضو این حق را براي هر كودك مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین 
كیفري به رسمیت مي شناسند كه با او به روشي كه موجب اعتالي مفهوم ارزش كودك مي گردد رفتار 
شود. روشي كه احترام كودك به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي دیگران را تقویت كند و به سن كودك 
و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد كودك در جامعه و ایفاي نقش سازنده توسط كودك در جامعه توجه 
داشته باشد«. طبق شق»الف« بند 3 ماده 40: دولـت ها مكلفند تا در قانون گذاري »حداقل سني كه 

پایین تر از آن نتوان كودكان را داراي قابلیت نقض قوانین كیفري محسوب كرد، را تعیین كنند«.
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س میزان رشــد و حقوق آنها دانسته است)ر.ک. مجموعه اسناد، استانداردها و هنجارهاي 

سازمان ملل متحد…، 1388: صص 128 ـ 115(.

»میثاق حقوق كودك در اســالم«1، به عنوان ســند منطقه اي کشــورهاي 

مســلمان در زمینه حقوق کودک، در ســال 1426ق، مطابق1384 در ســي و 

دومین اجالس وزراي خارجه ســازمان كنفرانس اسالمي در صنعا پایتخت 

یمن تصویب شــد و براي الحاق كشــورهاي عضـو گشوده شد« )مصفا،1386: 

ص513(. این میثاق در ماده 1 كودك را هر انساني مي داند: »كه بر اساس قانون 

قابل اعمال در مورد وي به سن بلوغ نرسیده باشد«.2 بدین ترتیب این میثاق 

بدون اینكه همچون پیمان نامه، اماره ســني براي كودكي در نظر بگیرد، ســن 

بلوغ مقرر در قوانین كشــورهاي اســالمي عضو را سن كودكي قلمداد كرده 

است. ماده 19 میثاق اسالمي نیز همچون ماده 40 پیمان نامه اصول حاكم بر 

دادرســي ویژه نوجوانان را بیان كرده است. شق »ز« بند 3 ماده 19 این سند 

مقرر مي دارد: »باید حداقل ســني كه پایین تــر از آن نتوان كودك را محاكمه 

نمود، تعیین شــود«. با جمع این ماده و ماده 1 میثاق مي توان چنین برداشت 

نمود كه باید دوره اي بین حداقل سن مسئولیت كیفري و سن كودكي كه همان 

سن بلوغ است در نظر گرفته شود و مسئولیت كیفري تدریجي كودكان در این 

 .Covenant on the Rights of the child in Islam ـ 1
2 ـ  در واقع میثاق سن خاصي را به عنوان مرز بین كودكي و بزرگسالي مشخص نكرده و فقط به 
سن بلوغ، بدون تعیین معیاري براي آن، اشاره دارد و از آنجا که سن بلوغ با توجه به شرایط مختلف 
فیزیكي، روحي، جغرافیایي و محیطي هر منطقه در بین افراد مختلف است و همچنین در مذاهب 
مختلف اسالمي، نگاه متفاوتي در مورد آن وجود دارد، به نظر مي رسد، در میثاق اسالمي به طور 
مشخص معلوم نیست كه كودك کیست و تعریف میثاق در هر منطقه مي تواند تعداد مشخصي از 

كودكان را شامل شود كه احتمااًل در مناطق دیگر کودک نیستند )ر.ک. طه، 1385: ص2(.
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دوره متجلي مي شود. بنابراین تفاوت این سند با پیمان نامه آن است كه سن س

مسئولیت مطلق كیفري در پیمان نامه 18 سال و در این سند، سن بلوغ مندرج 

در قوانین كشورهاي اسالمي عضو است.

بنابراین در كلیه اســناد بین المللي فارغ از موضوع جنســیت مســأله سن 

مسئولیت كیفري و تدریجي بودن آن مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت كیفري 

دختران را همچون پسران ناشي از رشد و تكامل عقلي آنان مي دانند. 

3( مسئولیت کیفري تدريجي دختران در فقه

ماده 49 ق.م.ا. نظر مشــهور فقه شیعه كه سن 9 و 15 سال تمام قمري را 

در دختر و پسر، سن بلوغ و طبیعتًا مبناي تکالیف فرد اعم از عبادي، کیفري 

و ازدواج تلقي نموده، را پذیرفته است. در این قسمت ضروري است، مسأله 

امكان تغییر سن مسئولیت كیفري دختران كه داراي دو ایراد اساسي جهشي 

بودن و نامتناســب بودن با وضعیت دختران اســت، با بررســي فقهي مورد 

واكاوي قرار گیرد. 

1 ـ 3( ماهیت و معیارهاي بلوغ 

بلوغ در لغت به معناي »كامل شــدن هر چیزي و رســیدن است« )انوري، 

1381: ج2، ص1021(. اما در اصطالح به معناي »پایان یافتن دوران كودكي و راه 

یافتن به دایره تكلیف اســت« )مرادي، 1387: ش53، ص59(. بلوغ آغاز تکالیف و 

بسیاري از حقوق و احکام شرعي نسبت به هر فرد مسلمان شمرده مي شود. 

امــا در منابــع فقهي تعریف خاصي از بلوغ ارائه نشــده و صرفًا شــرایط و 
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س نشــانه هاي تحقق آن بیان شده اســت. با توجه به توصیفاتي كه فقها از بلوغ 

كرده اند مي توان »بلوغ را رسیدن به سني كه فعالیت هاي جنسي انسان آغاز و 

تحوالت محسوس در جسم و روان دختران و پسران پدیدار شده، دانست« 

)توجهي، 1384: ج1، ص89(. 

اولین مســأله در ماهیت بلوغ این اســت که آیا بلوغ به معني اصطالحي 

همانند نماز و روزه یک حقیقت شرعي و امري تعبدي است که شارع مقدس 

آن را وضع کرده و قابل تغییر نیست یا یک موضوع تكویني، طبیعي و عرفي 

است که ارتباطي به وضع و جعل شارع ندارد؟ 

برخي »سن بلوغ را داراي جنبه تعبدي مي دانند« )مرادي، 1387: ش53، ص59(. 

برخي دیگر آن را امري تكویني و طبیعي تلقي مي كنند )ر.ک. مهریزي،1380: ص150(. 

در آیات قرآني به »بلوغ الحلم« )نور، 59( و »بلوغ النکاح« )نســاء، 6( اشاره شده 

که رسیدن به سن احتالم و سن ازدواج است و احتالم انسان هم یک امر کاماًل 

طبیعي و جســماني است. »غالب فقهاي شیعه نیز بلوغ را به همان معني بلوغ 

جنسي تلقي کرده اند که یک امر طبیعي است و از طریق عالئم و امارات خارجي 

به حصول آن مي توان پي برد« )توجهي، 1384: ج1، صص90ـ  89(. صاحب جواهر نیز 

صراحتًا قائل به طبیعي بودن بلوغ است )ر.ک. نجفي، 1412ق: ج9، ص236(. 

این مسأله نزد فقها مسلم است: »هرگاه حکمي از احکام دین بر حصول و 

واقعیت خارجي و طبیعي استوار باشد، باید آن موضوع طبیعي را ابتدا احراز 

نمود، سپس آن حکم را بر آن بار نمود، در مسأله بلوغ نیز که همانند طلوع یا 

غروب خورشید یا حلول ماه رمضان یک پدیدة طبیعي و خارجي است، باید 



240

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ز 
یی

پا
  /

 4
5 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
ابتدا براساس دالیل، امارات و طرق متعارف علمي و طبیعي آن را احراز کرد، س

آنگاه احکام مربوط به بلوغ را برآن بار نمود« )رهامي، 1381: ش58، ص156(. 

مسأله دیگر، دفعي یا تدریجي بودن بلوغ است. الزمة پذیرش طبیعي بودن 

بلوغ، پذیرفتن نظریات علمي در مورد كیفیت بلوغ اســت. روان شناسان بلوغ 

را روندي تدریجي دانســته كه حد فاصل خردسالي تا بزرگسالي است. با این 

وصف باید سن بلوغ، سني باشد كه تغییرات تدریجي كامل شده و بلوغ بطور 

كامل ظاهر شود. در شریعت اسالم نیز علما و فقها بر اساس ضابطه تمیز براي 

طفولیــت ادواري ذکر کرده اند: الف( از والدت تا هفت ســالگي، طفل در این 

دوره »صبي غیر ممیز« نامیده مي شــود و معتقدنــد طفل در این مرحله مطلقًا 

مســئولیت کیفري ندارد و قابل تعزیر یا تأدیب نیست. ب( از هفت سالگي تا 

سن بلوغ، طفل در این دوره »صبي ممیز« نامیده مي شود. البته در مورد سن بلوغ 

اختالف وجود دارد. طفل در این مقطع زماني مشــمول تأدیب مي شود. مفهوم 

طفل»مراهق«1 در فقه به پایان همین دوره سني در فرایند بلوغ اشاره دارد. یعني 

کودکي که در آستانه بلوغ قرار گرفته است. ج( از سن بلوغ به بعد، در این حالت 

شخص داراي مسئولیت کامل است )ر.ک. موسوي بجنوردي، 1388: صص24ـ  21(.

نکته دیگر در ماهیت بلوغ، عقلي یا جســمي بودن آن است. »بلوغ عقلي 

که از آن به »رشــد« تعبیر مي شــود، غالبًا بعد از بلوغ جـسمي اتفاق مي افتد، 

1ـ  در نظام حقوقي آلمان اصطالحي مشابه مراهق وجود دارد. در این نظام سن کودکي و فقدان 
مسئولیت تا 14 سال و سن نوجواني و مسئولیت تدریجي بین 18 ـ 14  است. اما سن بلوغ و 
بزرگسالي 21 سال است. فرد واقع در دوره سني 18 ـ  volljahrig«  ،21« یعني کسي که سن خود 

را کرده و در آستانه بزرگسالي است، خوانده مي شود.
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س رشد را حقوقدانان كمال نفساني دانسته اند كه دارنده آن مي تواند نفع و ضرر 

در»رشــد مدني« یا حسن و قبح در»رشد جزائي« را تشخیص دهد و چنین 

كسي را رشید مي نامند« )جعفري لنگرودي، 1356: ص334(. »در امور عبادي، غالبًا 

بلوغ جســمي را شــرط كافي مي دانند، اما در امور مدني شرط الزم مي باشد، 

مگر اینكه بلوغ و رشــد توام باشــد، مشهور فقها رشد را صرفًا در امور مالي 

مي دانند و در امور جزایي آن را دخیل نمي دانند. در صورتي كه رشد در مقابل 

سفه به معناي عقل، توانایي فكري، تشخیص حسن و قبح اعمال است و بر 

امور كیفري و مدني عمومیت دارد« )ر.ك. هاشمي،1383: ش33، صص256 ـ 255(. در 

قرآن کریم در کنار معیارهاي احتالم و نکاح که معیارهاي جسمي هستند به 

مســأله »بلوغ اشد« در هشت آیه قران کریم از جمله: انعام،152؛ اسراء، 34 

و … اشاره شده است. 

 هرچند برخي فقها معتقدند: »بلوغ اشد با توجه به آیه22 سوره یوسف 

و 15 سوره احقاف، از سن 60ـ   18 سالگي است و کاربرد آن براي پیامبران 

است، اما شیخ طوسي و شیخ طبرسي کاربرد آن را براي سنین دیگر از جمله 

20ـ   18 ســال نیــز ذکر کرده اند و برخي دیگر همچــون عالمه طباطبایي و 

مالفتح ال کاشاني با استفاده از روایتي که از امام صادق نقل شده، اشد را به 

18 سالگي تفسیر کرده اند« )همان، صص260 ـ 259(.

  بنابراین با توجه به آیات و روایات و اقوال فقهي، به جهت عدم وجود 

دلیــل محکم بــر رد بلوغ تکویني یا انطباق بلوغ تشــریعي بر بلوغ تکویني، 

نزدیک  به صواب آن اســت که قائل به تکویني، عقلي و تدریجي بودن بلوغ 
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دختران شــد. پذیرش این امر به معناي آن است كه مسأله بلوغ دختران باید س

با استفاده از ابزارهاي علمي و در دو حیطه رشد عقلي و جسمي احراز شود 

و از آنجا كه قدر متیقن، ســن 9 سال، داراي این مؤلفه ها نیست، ناگزیر باید 

این سن تغییر كند. 

2 ـ 3( سن مسئولیت كیفري و بلوغ

بلوغ جسمي و رشد عقلي دو پدیدة متفاوت هستند و رسیدن به سن بلوغ 

جنســي به معني رسیدن به رشد عقلي نیســت، همان طور كه رسیدن به سن 

بلوغ جنسي به معني رســیدن به سن مسئولیت کیفري نیست. بنابراین رشد 

عقلي از بلوغ جنسي جدا مي باشد و مسئولیت کیفري زماني محقق مي شود 

که فرد از نظر قواي دماغي تکامل یافته و به آگاهي دســت یابد و به مرحله 

تمیز حســن و قبح و ضرر و زیان برســد و اصطالحًا از نظر جزایي رشــید 

باشــد. به عبارت دیگر براي احراز مسئولیت كیفري در حقوق عرفي احراز 

رشــد عقلي ضروري است. حال حتي اگر ســن بلوغ جسمي را همان سن 

رشــد عقلي فرض شود، باز هم نمي توان 9 سالگي را سن مسئولیت کیفري 

دختران دانست، زیرا طبق تحقیقات متعدد انجام شده به ندرت دختر 9 ساله 

به سن رشد مي رسد و هیچ دلیل عقلي بر پذیرفتن سن 9 سال به عنوان شروع 

مســئولیت كیفري وجــود ندارد. مگر موضوع را تعبــدًا پذیرفت كه پذیرش 

تعبدي این سن نیز چنانكه گفته شده محل اشكال است. 

مشکالت علمي و عملي ناشي از پذیرش اماره سني 9 سال به عنوان سن 

مســئولیت کیفري دختران موجب شده تا نظرات مختلفي اعم از برون دیني 



243

مسئولیت کیفری تدریجی دختران
13

88
ز  

یی
پا

  /
45

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س و درون دیني، جهت حل مشکل ارائه شود و علیرغم تنوع این نظرات، نكته 

مشــترك بین آنها توجه به ضابطه رشــد عقلي براي احراز مسئولیت كیفري 

است. در اینجا به مهم ترین این دیدگاه ها اشاره مي شود:

الف( »برخي فقها از جمله فیض کاشــاني و آیت ال مکارم شــیرازي به 

تفکیک بلوغ پرداخته اند و معتقدند به تناســب تکلیف، ســن آن نیز متفاوت 

اســت و بلوغ را به معناي ســن تکلیف در امور عبادي از بلوغ در مســائل 

اقتصــادي، مالي و جزایي متمایز ســاخته اند. برخــي فقها همچون صاحب 

جواهر و شیخ انصاري این نظر را نپذیرفته اند« )همان، صص 277 ـ 276(. 

ب( آیــت ال صانعي اعتبار ســن را در احراز بلــوغ، مي پذیرند و آن را 

در دختران از 9 ســال به 13 ســال افزایش مي دهند. واجبات را تابع ســن 

بلوغ مي دانند، اما در مورد مسئولیت کیفري قائل به تفکیک هستند و اجراي 

حدود، را تابع ســن بلوغ و سایر مجازات ها را تابع ضابطه تمییز مي دانند و 

در اجراي حدود نیز معتقدند اگر بلوغ مشکوک باشد، باید به تعزیر اکتفا نمود 

)ر.ک. صانعي، 1384: ج2، صص618ـ   615(. بنابراین در دیدگاه ایشــان هم سن بلوغ 

عبادي تغییر كرده و با قرار دادن تمیز به عنوان معیار احراز مسئـولیت كیفري 

بین سـن بلوغ شرعي و سن مسئولیت كیفري تفاوت قائل شده اند.

ج( برخي دیگر بدون اینکه سن خاصي را در بلوغ معتبر بدانند، با پذیرش 

ماهیت تدریجي و و تکویني بلوغ معتقدند، سن بلوغ باید بر اساس وضعیت 

و شــرایط زمان و مکان و با اتکاء بر یافته هــاي علمي تعیین گردد. بنابراین 

حتي ســن بلوغ شــرعي نیز با ابزارهاي علمي مشــخص مي شود، ایشان در 
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مقوله سن مسئولیت کیفري، عالوه بر بلوغ جسمي، احراز رشد فکري را نیز س

الزم مي دانند )ر.ک. موسوي بجنوردي،1380: صص235 ـ 231؛  میبدي،1380: صص280 ـ 269(.

4( مسئولیت كیفري تدريجي دختران در قوانین داخلي

1 ـ 4( قبل از انقالب اسالمي

1 ـ 1 ـ 4( قانون مجازات عمومي 

قانــون مجــازات عمومي، متأثــر از مکتب کالســیک و قانــون جزاي 

فرانســه1810م. و همچنین ملهم از آموزه هاي اســالمي تدوین و در تاریخ 

1304/10/23 تصویب شد. این قانون بي توجهي قانون آیین دادرسي كیفري 

1330 نسبت به اطفال را جبران نمود و براي اولین بار در تاریخ قانونگذاري 

ایران، در فصل سوم باب سوم، رویکردي افتراقي نسبت به اطفال و نوجوانان 

معارض قانون و بزه دیده در پیش گرفت. فصل هشتم این قانون نیز به شرایط 

و موانع مجازات اختصاص داشــت و مواد 36  ـ  34 این فصل به موضوع 

مســئولیت كیفري اطفال پرداخته بود. در این قانون كلیه افراد زیر 18 ســال 

طفل نامیده و در ســه مقطع غیرممیز )كمتر از 12 ســال(، غیر ممیز بالغ )15  

ـ 12 ســال( و بالغ )18 ـ   15 ســال( تقسیم مي شدند. به عالوه به تبعیت از 

فقهاي شیعه، در این قانون، 15 سالگي به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، 

اما بر خالف نظر مشهور بین سن دختر و پسر تفاوتي وجود نداشت. حداقل 

سن مسئولیت كیفري در این قانون 12 سال و سن مسئولیت كامل كیفري 18 

ســال بود. مالك مسئولیت كیفري براي اطفال نیز در این قانون به جاي سن 
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نظام مقرر شــده در قانون مجازات عمومي از حیث تعیین سن مسئولیت 

کیفري و تدریجي بودن مسئولیت، در آن مقطع زماني كه هیچ گونه سند بین المللي 

در مورد اطفال و نوجوانان تصویب نشده بود و بسیاري از كشورهاي دنیا فاقد 

قانون خاص در این زمینه بودند، اقدامي بســیار مترقي محسوب  مي شد. البته 

ایراد وارد بر این قانون آن بود كه مجازات هاي تعیین شده براي اطفال به ویژه 

دختران از جنس سرکوب گر و خشن بود و با وضعیت جسمي و روحي آنها که 

پاسخ کیفري در مورد آنها باید از جنس اقدامات حمایتي، اصالحي و بازپـروري 

باشــد، تناسـب نداشت. این ایراد با تـصویب قانون تشکیل دادگاه هاي اطفال 

بزهکار در سال 1338 مرتفع گردید. 

2 ـ 1 ـ 4( قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار 

طبــق ماده 4 این قانــون، مصوب 1338/9/10 به کلیــه جرایم اطفال که 

ســن آنها بیش از 6 ســال تا 18 سال تمام اســت، طبق این قانون در دادگاه 

اطفال رسیدگي مي شد. این قانون در مقایسه با قانون سال 1304 حداقل سن 

مسئولیت كیفري را از 12 سال به 6 سال تقلیل داد و بر خالف قانون 1304 

دسته هاي ســني را نامگذاري نكرد.  به عالوه در این قانون با پذیرش قاطع 

ضابطه تمییز سن مسئولیت كیفري دختران و پسران امري واحد تلقي شد و با 

توجه به این ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حیث مسئولیت تدریجي 

به سه دسته تقسیم نمود:

الف( اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقیب جزایي نخواهند بود )ذیل ماده 4(. 
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ب( اطفــال 12ـ 7 ســال تمام كه به منظور تأدیــب، تربیت با اخذ تعهد س

به اولیاء یا سرپرســت تحویل داده مي شــدند و در مواردي كه این اشخاص 

صالحیــت نداشــتند، براي مدت 6ـ  1 ماه به کانــون اصالح و تربیت اعزام 

مي شدند )ماده 17(.   

ج( در ماده 18 ضمن تفكیك قائل شدن بین مرحله سني 15 ـ  12 سال 

و 18 ـ 15  سال براي هر دو گروه، مجازات هایي را مشخص كرده بود، البته 

براي گروه اخیر مجازات شدیدتر نیز بود. به همین اعتبار از حیث مجازات ها 

و واكنش ها این قانون در واقع اطفال را در چهار مقطع سني دسته بندي نمود 

)ر.ک. شامبیاتي، 1383: صص62 ـ 54(.

2 ـ 4( بعد از انقالب اسالمي

بعــد از پیروزي انقالب اســالمي، تغییرات بنیادینــي در نظام حقوقي و 

قضایي ایران به عمل آمد.  

1 ـ 2 ـ 4( الیحة تشکیل دادگاه هاي عمومي 

تبصــرة ماده 12 این قانــون، مصوب 1358/7/10 مقرر مي داشــت: »به 

جرایــم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشــكیل دادگاه اطفال 

بزهكار رســیدگي خواهد شد« )سعیدنیا، 1385: ص173(. بدین ترتیب این قانون 

اجراي قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار را تأیید مي كرد.
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طبق ماده 194 قانون آیین دادرســي کیفري كه در ســال 1361 تصویب 

شــد، دادگاه هاي كیفري به 2 و 1 تقسیم شــدند. ماده 198 و 217 این قانون 

نیز صالحیت هر كدام از دادگاه هاي كیفري 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت 

و وضعیت متهمین مي دانســت. لذا این قانون، مقررات شكلي قانون تشكیل 

دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 را نسخ نمود.

3 ـ 2 ـ 4( قانون راجع به مجازات اسالمي

این قانون كه در سال 1361 تصویب شد، معیار سن بلوغ شرعي جایگزین 

ضابطه تمییز گردید، نظام مســئولیت كیفري تدریجي از بین رفت و جهشي 

بودن این مســئولیت جایگزین آن شد. از این رو از طبقه بندي اطفال نیز در 

این قانون خبري نیست و حتي تقسیم بندي هاي معمول فقهي در مورد اطفال 

شامل ممیز، غیرممیز و مراهق نیز در مورد اطفال معارض قانون، رعایت نشد 

و صرفًا در برخي مقررات ناظر بر اطفال قرباني جرم نظیر تبصره 2 و 1 ماده 

211ق.م.ا. در بحــث اکراه در قتــل و ماده 306 ق.م.ا. بین اطفال ممیز و غیر 

ممیز تفاوت قائل شده است.

ماده كلیدي در خصوص مســئولیت كیفري اطفال در این قانون ماده 26 

اســت كه سن مســئولیت كیفري را بر ضابطه بلوغ شــرعي استوار مي نمود، 

بدون اینكه ســن خاصي را براي آن در نظر بگیرد. این ماده مقرر مي داشت: 

»اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مســئولیت كیفري هســتند و تربیت 

آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرســت اطفال و عنداالقتضاء كانون اصالح و 
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تربیت اطفال مي باشــد. تبصره 1: منظور از طفل كســي است كه به حد بلوغ س

شرعي نرسیده باشد«. 

اما در مورد اینكه چه كســي طفل محســوب مي شود، اختالف نظر وجود 

داشــت. در تاریخ 1361/10/8 ماده 1210 ق.م. به صورت آزمایشــي اصالح، 

امارة رشد 18 سال مندرج در آن حذف و سن بلوغ شرعي یعني 9 سال تمام 

قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران در قالب تبصره الحاقي 

جایگزیــن گردید)ر.ک. مجموعه مدني، 1383: ص459(. رویه قضایي از تعمیم تبصره 

ماده 1210 ق.م به ماده 26 قانون راجع به مجازات اســالمي ابا و نسبت به آن 

ابهام داشت. لذا در این زمینه از شوراي عالي قضایي استفسار شد: »آیا با توجه 

به صراحت ماده 1210 اصالحي ق.م. و تبصره 1 ذیل آن سن مسئولیت کیفري 

و حقوقي و عبادي براي اناث همان 9 سال قمري مي باشد یا براي مسئولیت 

کیفري و حقوقي، اناث مي بایست به سن بیشتري برسند؟ جواب: طبق تبصره 

یک ماده 26 قانون راجع به مجازات اسالمي، منظور از طفل کسي است که به 

حد بلوغ نرسیده باشد و طبق تبصره یک ماده 1210 اصالحي ق.م. سن بلوغ 

در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است« )شوراي عالي 

قضایي، بي تا: ص8، ســوال 7(. بدین ترتیب نظریه تفسیري این شورا سن مسئولیت 

كیفري دختران را  همان ســن 9 سال قمري  دانست و این نظریه همچنان بر 

موضوع مسئولیت كیفري دختران در قوانین ایران حاكم است. 

بدین ترتیب، مقررات قانون مجازات عمومي در خصوص حقوق كیفري 

اطفال و قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار نسخ شد و دوره فترت دادرسي 
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س ویژه نوجوانان در ایران آغاز گردید. 

در این حال رأي وحدت رویه شماره 6 در مقام رفع اختالف بین قضات 

در مــورد صالحیــت دادگاه كیفري 1 و 2 در رســیدگي بــه جرایم اطفال و 

نوجوانان در تاریخ 1364/2/23 در دیوان عالي كشــور تصویب شد. زیرا در 

مواردي كه طفل نابالغ مرتكب جرم مي شد، قضات با استناد به ماده 26 ق.م.ا. 

براي دادگاه هاي كیفري 2 صالحیت انحصاري قایل مي شدند، هیأت وحدت 

رویه دیوانعالي كشور با این رأي مقرر كرد: »در مورد جرایم ارتكابي توسط 

اطفال )كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسیده است( مقررات شكلي مربوط به 

بزرگساالن در دادگاه هاي کیفري 1 و 2 رعایت شود« )سعیدنیا، 1385: صص 333 

ـ 332(. این راي مهر تأییدي از ســوي سیاست جنایي قضایي ایران بر طومار 

در هم پیچیده شده دادرسي ویژه نوجوانان ایران بود.    

4 ـ 2 ـ 4( قانون مجازات اسالمي 

این قانون كه در تاریخ 1370/9/7 تصویب شــد، مســیر قانون راجع به 

مجازات اســالمي را در مورد ســن مســئولیت كیفري با تكرار مفاد ماده 26 

قانون مذكور در متن ماده 49 خود ادامه داد و همچنان بر سن 9 سال قمري 

به عنوان سن مسئولیت كیفري دختران پاي فشرد. البته این نظام هر چند در 

جرایم مســتوجب قصاص، دیات یا تعزیرات اعمال مي شــود، اما در كتاب 

حدود، مطلق ســن بلوغ براي اعمال حد کفایــت نمي کند و در غالب موارد 

در کنــار بلوغ، احــراز عقل، اختیار و حتي در برخي موارد آگاهي بر حکم و 

موضوع نیز شرط شده است. مانند: مواد 64 ق.م.ا. )زنا(، 111 ق.م.ا. )لواط(، 
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130 ق.م.ا. )مساحقه(، 136 ق.م.ا. )قوادي(، 146 ق.م.ا. )قذف(، 166 ق.م.ا. س

)شــراب(، بند الف 189 ق.م.ا. )محاربه(، 198 ق.م.ا. )ســرقت( و … . البته 

باید توجه داشت که مراد از عاقل بودن در این موارد، معمواًل کیفیتي در برابر 

جنون اســت، اما مي توان با تفسیر مترقي آن را در برابر عدم رشد عقلي هم 

تلقــي نمــود.1 همچنین در برخي موارد مانند مــاده 113 ق.م.ا. در مورد حد 

لواط2 و 147 ق.م.ا. در مورد حد قذف3 به طور استثنایي از ضابطه سن بلوغ 

هم عدول شده و در مورد اول بدون هیچ ضابطه اي اطفال نابالغ را مستحق 

تعزیر دانســته، اما در مورد دوم فقط اطفال صغیر ممیز )بین 7 ســال تا سن 

بلوغ( را مســتحق مجازات دانسته است4 )ر.ک. شهري و دیگران، 1386: صص857 و 

831(. در برخــي مــواد مثل مواد 211 و 147 ق.م.ا. نیز اســتفاده از لفظ طفل 

ممیز، نشــان دهنده تأثیرپذیري موردي قانونگذار از فقه شــیعه در تدریجي 

دانستن امر بلوغ و به تبع آن سن مسئولیت کیفري است.

1 ـ  رویه قضایي ایران در این مورد متشتت است: براي مثال لیال.م. در حالي كه پزشكي قانوني 
وي را عقب مانده ذهني تشخیص داده بود و گفته  شده که سن ذهني وي در 16 سالگي، 8 سال بوده 
است، در شعبه 25 محاکم عمومي اراک در تاریخ 83/2/29 به جرم زناي با محارم محكوم به اعدام 
شد، ولي در دادگاه تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوي را نقض و وي به شالق محکوم شد. 
در پرونده دیگري در مریوان خواهر و برادري؛ به نام بختیار و ژیال .1. به ترتیب 15 و 13 ساله به 
همین اتهام و بدون اینکه ادعاي عدم رشد رواني و عقلي آنها مطرح باشد طبق فتواي حضرت امام 
در تحریرالوسیله و مقررات قانون مجازات اسالمي به علت بي اطالع بودن حرمت زنا، از اتهام 
زناي با محارم، تبرئه و توسط شعبه اول دادگاه مریوان به 55 ضربه شالق محكوم شدند. همچنین 
عاطفه .ر. اولین بار در سن 13 سالگي به علت زنا در دادگاه عمومي شهرستان نکا محکوم به شالق 

شد و در سن 16 سالگي به اتهام 4 بار زنا محکوم به اعدام و حکم وي اجرا شد.
2 ـ  ماده 113 ق.م.ا:»هرگاه نابالغي نابالغ دیگر را وطي كند تا 74 ضربه شالق تعزیر مي شوند، مگر 

آنكه یكي از آنها اكراه شده باشد«.
3  ـ  ماده 147 ق.م.ا:»هرگاه نابالغ ممیز كسي را قذف كند به نظر حاكم تأدیب مي شود و...«.

4  ـ  خوشبختانه این موارد در الیحه جدید برطرف شده است.
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ایــران در ســال 1372 به پیمان نامــه حقوق کودک پیوســت، پس از آن 

سیاســت جنایي تقنیني، اجرایي و قضایي کشور، رویکردي مثبت نسبت به 

حقوق کودک در پي گرفت.1 در حوزه دادرسي ویژه نوجوانان مهمترین اقدام، 

تصویب قانون آیین دادرســي کیفري دادگاه هــاي عمومي و انقالب در امور 

كیفري در سال 1378 است، در مواد 231ـ  219 این قانون عالوه بر تخصیص 

دادگاه هاي ویژه براي رســیدگي به جرایم اطفال و نوجوانان، مقرراتي نیز در 

مورد شیوه رســیدگي جرایم آنها پیش بیني شده است )ر.ک. خواجه نوري، 1386: 

ش4، صص133ـ  113(. البته این قانون در خصوص ســن مســئولیت كیفري، در 

تبصره 1 ماده 21 بر رویه پیشــین تأکید نموده است. همین امر موجب شده 

تا به لحاظ مســئولیت كیفري تدریجي جلوه اي متناقض پیدا شــود؛ زیرا در 

1 ـ  مهم ترین تحوالت سیاست جنایي تقنیني عبارتند از: »تصویب قانون اصالح ماده 1169 ق.م. 
از  قانون حمایت  بي سرپرست مصوب 1374،  كودكان  و  زنان  تأمین  قانون  مصوب 1381/5/6، 
كودكان و نوجوانان، مصوب 1381/9/15، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایراني با مردان بیگانه مصوب 1385/7/2 مجلس شوراي اسالمي، در حوزة سیاست جنایي 
نام  كودكان خیاباني، مصوب 1384/4/26 هیأت وزیران مي توان  آیین نامه ساماندهي  از  اجرایي 
برد و در حوزه سیاست جنایي قضایي، عالوه بر آراء نوآوارانه قضایي مي توان به بخشنامه هاي 
رییس قوة قضاییه اشاره كرد، از جمله: بخشنامه شمارة 1/78/6933 ـ 1378/7/19 در مورد حبس 
زدایي و صدور مجازات هاي مناسب براي زنان و كودكان بزهكار، بخشنامه شمارة 1/80/2050 ـ 
1380/2/8 در مورد تخصیص شعبي از محاکم عمومي براي رسیدگي به جرایم اطفال، بخشنامه 
شمارة 1/80/3050 مورخ 1380/2/8 در مورد عدم معرفي كودكان باالي دوسال همراه متهمان به 
زندان و لزوم معرفي آنها به مراكز بهزیستي، بخشنامه شمارة 1/80/3283 ـ 1380/2/20 در مورد 
لزوم انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال از زندان ها به کانون هاي اصالح و تربیت، بخشنامه 
شمارة 1/81/18421 مورخ 1381/10/8 در مورد ایجاد دفتر حمایت از حقوق زنان و كودكان در 
قوة قضاییه و بخشنامه شماره 1/85/17992ـ  1385/10/16 در مورد تشکیل شوراهاي حل اختالف 

ویژه اطفال و استفاده از راهكارهاي عدالت ترمیمي در مورد اطفال بزهكار«.
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این قانون براي اطفال زیر سن بلوغ شرعي كه فاقد مسئولیت كیفري هستند، س

مقررات دادرسي تدوین شده، اما نوجوانان یعني افراد بین سن بلوغ شرعي 

و 18 سال را که در واقع سهم داران اصلي دادرسي ویژه نوجوانان هستند را 

در تبصره ماده 220 صرفًا از حیث رســیدگي به جرایم آنها در دادگاه اطفال 

مشمول مقررات افتراقي دانسته و غیر آن، چه در امور ماهوي و چه در امور 

شکلي، آنها را تابع قوانین و مقررات عمومي مي داند. 

6 ـ 2 ـ 4( الیحه رسیدگي به جرایم اطفال و نوجوانان

براي رفع کاستي هاي موجود در نظام حقوقي ایران، شوراي عالي توسعه 

قضایي قوه قضاییه با همكاري یونسیف، كمیسیوني به منظور تدوین قانوني 

جامع در خصوص اطفال تشــكیل داد و در ســال 1381 الیحه رسیدگي به 

جرایم اطفال مشــتمل بر 5 فصل و 55 ماده را به دولت ارائه كرد، در ســال 

1383 نیز از دولت به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. به موجب مواد 33  

ـ  32 این الیحه مراحل سني و واكنش هاي متناسب با آن را این گونه تقسیم 

نموده بود: الف( تا 9 ســال، معاف از مســـئولیت كیـفري؛ ب( 12ـ  9 سال، 

پاسخ هاي تربیتي ـ  اصالحي؛ ج( 15 ـ 12 سال پاسخ هاي تربیتي ـ  تنبیهي؛ 

د( 18ـ  15 ســال پاســخ هاي تنبیهي تخفیف یافته. در این واکنش ها تفاوتي 

بین دختران با پسران وجود ندارد. در الیحه اولیه ضابطه تمیز چه در جرایم 

تعزیري)مــواد 33ـ  32( و چه در جرایم مســتوجب قصاص و حدود )ماده 

35( جایگزین ســن بلوغ شــده بود. در بررســي این الیحه توسط كمیسیون 

لوایح دولت ماده 2 که ضابطه سن بلوغ شرعي را مورد توجه قرار داده به آن 
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س اضافه شد1 كه نظام پیش بیني شده در آن را دچار سر در گمي نمود و موضوع 

مسئولیت کیفري دختران را با ابهام و اختالل مواجه کرد.

7 ـ 2 ـ 4( الیحه جدید قانون مجازات اسالمي

این الیحه با توجه به اتمام مهلت آزمایشــي قانون مجازات اسالمي در 

سال 1387 توسط قوه قضاییه و از طریق دولت به مجلس ارائه شد. در متن 

اولیه الیحه بنا به نظر آیت ال شــاهرودي، رییس وقت قوة قضاییه در مورد 

مســئولیت کیفري اطفال تحوالتي انجام گرفت و در ماده 1 ـ 141 اطفال به 

اشــخاص کمتر از 18 سال تعریف و به سه دسته نابالغ غیر ممیز )کمتر از 7 

ســال(، نابالغ ممیز )نابالغ بیش از 7 سال و كمتر از سن بلوغ شرعي( و بالغ 

)بالغ كمتر از 18 ســال( تقســیم و در ماده 2ـ  141 اطفال نابالغ از مسئولیت 
کیفري مبرا شدند.2

در این الیحه به منظور مرتفع کردن مشــکالت دادرسي ویژه نوجوانان، 

همچون قانون مجازات عمومي 1304، اطفال تا ســن 18 سال به دسته هاي 

1ـ   ماده 2: »اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئولیت كیفري هستند و تربیت آنها با نظر دادگاه 
به نحو مقرر در مواد آتي است. تبصره: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسیده باشد«.

2 ـ  ماده 1 ـ 141: »منظور از طفل در این قانون کسي است که به سن 18 سال تمام خورشیدي 
نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم مي شوند:

الف ـ نابالغ غیرممیز؛ به اطفالي اطالق مي شود که به سن هفت سال تمام نرسیده باشند. ب ـ نابالغ 
ممیز؛ به اطفال داراي هفت سال تمام اطالق مي شود كه به سن بلوغ نرسیده باشند. ج ـ بالغ ؛ به 
اطفالي اطالق مي شود که به سن بلوغ رسیده و كمتر از 18 سال تمام مي باشند. تبصره ـ  سن بلوغ 

پسر 15 سال تمام و دختر  9 سال تمام قمري است«. 
ماده 2 ـ 141: »اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئولیت کیفري هستند، لیکن اگر 
طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده ولّي یا سرپرست قانوني 

و عنداالقتضاء کانون اصالح و تربیت اطفال مي باشد«. 
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مختلفي تقســیم و با الهام از دیدگاه هاي فقهي، هر دســته نامگذاري شد، به س

عالوه مســئولیت كیفري تدریجي نیز در دوره سني 18 ـ 7 سال پذیرفته شد 

و ضابطه تمیز در تعیین مراحل ســني در ماده 1 ـ 141 بكار رفته اســت. با 

این حال، از آنجا که تدوین کنندگان این ضابطه را به طور کامل بر مسئولیت 

کیفــري حاکم نکرده بودند و در ماده 2ـ  141 ســن بلــوغ را معیار قرار داده  

بودند، همچنان مسأله مسئولیت كیفري دختران الینحل باقي ماند. 

وجــود الیحه رســیدگي به جرایم اطفال و نوجوانــان و الیحه مجازات 

اسالمي با دو نظام متفاوت موجب شد تا کمیسیون قضایي و حقوقي تصمیم 

بگیرد، بخش ماهوي الیحه رسیدگي به جرایم اطفال و نوجوانان را در کتاب 

کلیات الیحه مجازات اسالمي1 و بخش شكلي آن را در الیحه آیین دادرسي 

كیفري ادغام كند. این امر هرچند موجب شد تا در موضوع مسئولیت كیفري 

اطفال انسجام ایجاد شود، اما طرح این سؤال را نیز به دنبال داشت؛ آیا ادغام 

الیحه رسیدگي به جرایم اطفال و نوجوانان در دو الیحه دیگر اقدام صحیحي 

است؟ زیرا ماهیت قانون مجازات، تنبیهي و مبتني بر ارعاب و انتقام است، 

در حالي كه ماهیت الیحه رسیدگي به جرایم اطفال تربیتي و مبتني بر اصالح 

اســت و هریك ســازوكار خاص خود را مي طلبد. در حقیقت ادغام این دو 

هماننــد ادغام قوانین وزارت آموزش و پــرورش با قوانین وزارت آموزش 

عالي اســت. از همین رو كشــورهایي مانند آلمان از ادغام قانون دادرســي 

1 ـ کلیات الیحه مجازات اسالمي در آذر ماه سال 1388 به تصویب کمیسیون حقوقي ـ قضایي 
مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. 
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س نوجوانان در قانون مجازات عمومي خودداري مي كنند. 

 در هــر حال گام هاي مثبتي در الیحه جدید مجازات در خصوص ســن 

مســئولیت کیفري برداشته شــده كه عبارتند از: تعیین دوره مسئولیت كیفري 

بین 9 و 18 سال تمام شمسي، تقسیم اطفال به سه گروه سني 12ـ  9، 15ـ12 

و 18 ـ 15 ســال تمام شمســي، تدریجي و غیردفعي بودن مسئولیت کیفري 

اطفال، تعیین واكنش هاي اجتماعي متناســب با سن آنها و سرانجام یکسان 

سازي مسئولیت كیفري دختران با پسران در جرایم تعزیري. 

در ماده 143 الیحه جدید مقرر شده: »افراد نابالغ داراي مسئولیت کیفري 

نیستند«. در ماده 144 الیحه جدید آمده: »سن بلوغ، به ترتیب در دختران و 

پســران 9 و 15 سال قمري است«. در مقام رفع ایراد وارد بر ماده 49 ق.م.ا. 

در خصوص تبعیض بین دختر و پسر در حداقل سن مسئولیت كیفري، ماده 

145 مقرر نمود: »در مورد افراد نابالغ باالتر از 9 ســال، بر اســاس مقررات 

این قانون، اقدامات تأمیني و تربیتي اعمال خواهد شــد«. در مواد 88 ـ 87 

واكنش اجتماعي یا تعیین مجازات براي اطفال و نوجوانان به تناســب سن 

آنها مقرر شده است. 

5( نقد و بررسي 

متأسفانه روند قانونگذاري در مقاطعي از تاریخ حقوقي كشورمان، همسو 

بــا مصالــح و منافع اطفال و نوجوانــان و به ویژه دختران پیــش نرفته و از 

واقعیت هاي اجتماعي و دســتاوردهاي علمي فاصله گرفته اســت. این امر 

هم گنگ شــدن قوانین و ســردرگمي رویه قضایي را موجب شده و دختران 
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را در چارچوبي غیرمنصفانه از مســئولیت کیفري تدریجي متناسب با رشد س

خود محروم نموده و در سني بسیار پایین که در سایر مسایل حقوقي اعم از 

مالي و غیر مالي فاقد صالحیت محسوب مي شوند، در مسایل کیفري داراي 

مسئولیت تلقي مي شوند.1 قانونگذار با ابتناي سن مسئولیت كیفري دختران بر 

9  سال تمام قمري، آنها را در فرایند انتقال یك  شبه از عدم مسئولیت کیفري 

تام به مســئولیت جزایي تام قرار داده اســت. به عالوه پســران را تا سن 15 

سال تمام قمري مصون از مسئولیت جزایي دانسته است. حتي به این مقدار 

بســنده ننموده و از امارة سن 9 و 15 ســال قمري، بر خالف »قاعدة رفع«، 

عدول كرده و بدون در نظر گرفتن حداقل سني و بدون تبیین ساز  و كارها و 

قواعد دقیق، به نام راه »تأدیب« به قضات اختیاري موســع و عجیب جهت 

برخورد با اطفال زیر ســن بلوغ شــرعي داده است. به همین جهت قضات 

نیز در مواجهه با این موارد دچار ســردرگمي و ابهامات فراوان شــده اند كه 

برخي از آنها در نظریات مشــورتي اداره حقوقي قوه قضاییه و نشست هاي 

1ـ  پرونده مشهور صغري. ن. یكي از این نمونه ها است. وي در سن 12 سالگي به اتهام قتل محكوم 
به قصاص شده و قریب به 20 سال است در زندان رشت به سر مي برد. صغري دختري روستایي 
از خانواده اي فقیر كه در سن تحصیل بر خالف قانون تأمین امکانات و وسایل تحصیل کودکان و 
نوجوانان ایراني از خانواده  جدا و بر خالف مقررات کار براي كار كردن به خانواده اي در رشت 
سپرده شد. او متهم است كه در غیاب خانواده ، به خاطر حسادت، پسر 7 ساله اربابش را با ضربه 
اسباب بازي چوبي كشته و به درون چاه انداخته است. او در حالي که پدر و مادرش از ماجرا 
بي خبر بودند، بازداشت و علیرغم انکار اولیه، قتل را به عهده گرفت. سپس بدون حضور وكیل یا 
خانواده اش در دادگاه شهر رشت محاكمه و به استناد اقرار خودش به قصاص نفس محکوم شد. 
هرچند در ادامه، مجددًا در شرایط عادي، وي اقاریر خود را انكار و مدعي شد که توسط کارفرمایش 
مورد تجاوز قرار گرفته و علت کشته شدن آن پسر، دیدن صحنه تجاوز بوده است. اما این اظهارات 

مورد قبول دادگاه واقع نشده است.  
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س قضایي قضات منعكس شــده اســت. از جمله اینكه آیا دادســراها در مورد 

اطفــال بزهكار مي توانند دخالــت كنند؟ موضوع نظریه شــماره: 7/4747 ـ 

1366/8/20، آیا الزم اســت علیه اطفال بزهكار كیفرخواســت صادر شود؟ 

موضوع نظریه شماره: 7/652ـ  1370/2/15، مدت نگهداري اطفال در كانون 

اصالح و تربیت چقدر اســت؟ آیا باید دادگاه مدت را در حكم خود تعیین 

كند؟ اگر نكند تكلیف چیست؟ موضوع نظریه شماره: 7/6356ـ  1365/11/1 

)ر.ک. شــهري، 1377: صــص293 ـ 280(. آیا براي اطفال زیر ســن بلوغ اخذ تأمین 

كیفري الزم اســت؟ موضوع نظریه شماره: 7/1315ـ  1363/3/29 و 7/2748 

ـ 1387/5/12، آیا الزم است به طفل زیر سن بلوغ تفهیم اتهام شود؟ موضوع 

نظریه شمارة 7/3375ـ  1387/6/3 )ر.ک. معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388: صص272 

ـ 270؛ معاونت آموزش قوه قضاییه، 1386، ج4، صص340ـ  328(. بدیهي اســت به جهت 

ابهام نظري، در پاســخ بسیاري از این پرســش ها نیز دیدگاه هاي متناقض یا 

غیرمنطقي وجود دارد.   

به همین جهت به كرات مشاهده مي شود، اطفال زیر سن رشد كه مرتكب 

جرمي شده اند، به بهانه تأدیب و به صورت بي قاعده در كانون هاي اصالح و 

تربیت یا زندان ها نگهداري مي شوند و چه بسا مدت تأدیب آنها از مجازات 

مقرر قانوني بیشتر است. حال اگر حداقل سن مسئولیت كیفري دختران مبتني 

بر قوه تمیز و رشد بود، آیا نوجوانان معارض قانون، اعم از دختر و پسر، در 

پرتو نظامات قانوني از امنیت قضایي بیشتر و حقوق قضایي منصفانه تري كه 

بند 14 اصل 3 قانون اساسي، حكومت اسالمي را موظف به تأمین و تضمین 
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آن نموده، برخوردار نبودند؟1   س

در حقیقــت تدوین كنندگان الیحه قانون مجازات اســالمي جدید، بدون 

برگزیدن راه حلي تئوریک یا ابتنا به نظرات جدید فقهي و راهكارهاي علمي 

ارائه شده، راه حلي عملي را براي برون رفت از مشكالت حاضر سن مسئولیت 

کیفري دختران و دادرسي ویژه نوجوانان برگزیده اند، هرچند برخي مشکالت 

این حوزه را برطرف نموده، اما متأسفانه مشکالت زیاد دیگري همچنان باقي 

است و موجب تناقضاتي شده که برخي از آنها عبارتند از:

 1ـ  5( در زمینه سن مسئولیت كیفري همان عبارات ماده 49 ق.م.ا. مجددًا 

به كار گرفته شده و سن بلوغ شرعي 9 و 15 سال قمري به منزله سن مسئولیت 

كیفري پذیرفته شده است.2 حال آنکه در مقام اعمال واكنش كیفري، به سمت 

نظام مسئولیت تدریجي و حقوق عرفي گرایش پیدا كرده است.

2ـ  5( براي رفع ایراد غیرمنصفانه بودن حكم ماده 49 ق.م.ا. و استقرار نظام 

حقوقي واحد بین دختران و پسران، طبق ماده 147 و تبصره 2 ماده 87 الیحه، 

چه در جرایم تعزیري و چه در جرایم مستوجب قصاص یا دیه، براي پسران 

بین 9 سال تا سن بلوغ، واكنش هاي كیفري پیش بیني شده و در مادتین 88ـ   87 

1ـ در همین مسیر برخي قضات نیز براي عادالنه تر کردن قانون، از تفسیر شورایعالي قضایي تبعیت 
ننموده و اقدام به تفسیر قضایي در مورد عبارت »حد بلوغ شرعي« در تبصره ماده 49 ق.م.ا. 

نموده اند. و آن را نشان دهنده این موضوع دانسته اند که آنچه در احراز مسئولیت کیفري مهم است 
وضعیت جسمي، روحي و رواني طفل مي باشد و سن مقرر شده در قانون مالك نیست. با این 
تفسیر، قضات کوشیده اند تا در برخي موارد دختران باالتر از 9 سال قمري را مسئول قلمداد نکنند 

و همچون بزرگساالن محاکمه ننمایند.
2 ـ ماده 145: »افراد نابالغ داراي مسئولیت كیفري نیستند«. ماده 146:»سن بلوغ، به ترتیب در 

دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمري است«.
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س به نام اقدامات تأمیني و تربیتي اعمال مي شود. در واقع تدوین كنندگان به منظور 

رفع مشکل پایین بودن سن مسئولیت کیفري دختران و ارائه راه حلي عملي، از 

اصول حقوقي دور شده اند، زیرا آنچه براي دختران تعزیر و مجازات محسوب 

مي شود، براي پسران با نام تأدیب و تأمین اعمال مي گردد و همچنین اقدامات 

تأمیني که برایند حالت خطرناک فرد است، به جاي مجازات که برایند ارتکاب 

جرم و حلول شخصیت جنایي در فرد است1 قرار داده  شده است.

3ـ  5( در جرایم تعزیري و جرایم مستوجب قصاص و حد، الیحه جدید 

نظامي دوگانه براي مســئولیت كیفري را پذیرفته است. یعني در حالي كه در 

مادتیــن 88 ـ  87 در جرایم تعزیري، با پذیرش قوه تمیز و رشــد تدریجي، 

مـســئولیت كیـفري تدریـجي را مي پذیرد، اما در جرایم حدود و قصاص، با 

توجه به ماده 90، تبصره 2 ماده 87 و ماده 227  ســن 9 و 15 سال، را مالک 

قرار داده و همان مسئولیت دفعي و جهشي را براي دختران 9 سال قمري به 

باال قائل است. طبق ماده 90 الیحه: »در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه 

افراد بالغ کم تر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک 

نکنند یا در رشــد و کمال عقل آنان شــبهه وجود داشته باشد، حسب مورد 

با توجه به ســن آن ها به مجازات هاي پیش بیني شــده در این فصل محکوم 

خواهند شد. تبصره: دادگاه براي تشخیص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر 

پزشکي قانوني یا از هر طریق دیگر که مقتضي بداند، استفاده کند«. صرفنظر 

1ـ  ماده 147: »در مورد افراد نابالغ و مجنون براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمیني و تربیتي 
اعمال خواهد شد«.
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از ابهــام موجود در کلمه کمــال عقل و ایرادات وارد بر طرق احراز رشــد س

عقلي، مالحظه مي شــود که این حکم جنبه استثنایي داشته و دختران 18ـ  9 

ســال همچنان در معرض مجازات هاي سنگین هستند. در تبصره 2 ماده 87 

این الیحه مقرر مي دارد: »هرگاه نابالغ مرتكب یكي از جرائم موجب حد یا 

قصاص گردد در صورتي كه از 15ـ  12 ســال قمري داشــته باشد به یكي از 

اقدامات مقرر در بندهاي »د« یا »ه  « محكوم شده و در غیر این صورت یكي 

از اقدامات مقرر در بند هاي »الف« تا »ج« در مورد آنها اتخاذ خواهد شد«. 

چنانچه نابالغ را با توجه به مواد 146ـ   145 ناظر بر پســران باشــد، حداقل 

سن مسئولیت کیفري پسران با توجه به صدر ماده 87 الیحه، 9 سال است. اما 

چنانچه مطلق باشد، یعني اینکه دختران زیر سن بلوغ شرعي نیز مشمول این 

مجازات ها مي شــوند؛ در واقع ابهام این ماده همچنان سن مسئولیت کیفري 

دختران را دستخوش ایراد مي سازد. 

4 ـ 5( در نظر گرفتن سن بلوغ شرعي به عنوان مبناي مسئولیت کیفري، 

نــکات جالب دیگري را نیز در الیحه پدید آورده اســت، از جمله اینکه در 

ماده 145 افراد زیر سن بلوغ شرعي یعني 8 سال و 9 ماه شمسي در دختران 

و 14 سال و 7 ماه قمري در پسران را مصون از مجازات مي داند، حال آنکه 

در ماده 87 واکنش هاي کیفري را بر اساس سن 9 و 15 سال شمسي در نظر 

گرفته اســت. حال معلوم نیست که تکلیف دختراني که بین سن بلوغ شرعي 

و سن شمسي مرتکب جرمي   شده اند، چیست؟
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 با توجه به مطالب طرح شــده در جهــت اصالح الیحه جدید مجازات 

اســالمي و رفع مشــکالت و تناقضات موجود در آن در ارتباط با مسئولیت 

کیفري دختران و اســتقرار نظام مسئولیت تدریجي مبتني بر قوه تمیز و رشد 

عقلي براي آنها پیشنهاد مي شود:

1 ـ 6( با توجه به ماده 139 الیحه که یکي از عناصر مســـئولیت کیفري 

را بلــوغ در حین ارتکاب جرم مي داند1، حذف مواد 146ـ  145 نه تنها هیچ 

خـللــي به الیحه وارد نمي ســازد، بلکه آن را داراي قابلیت بیشــتري براي 

تفاســیر منصفانه از قانون مي ســازد؛ زیرا در این ماده در کنار بلوغ، مواردي 

چون عقل و اختیار را براي تحقق مســئولیت کیفري الزم دانسته است و از 

آنجا که غالب دختران در سیزده سالگي2 به بلوغ و رشد مي رسند و این بلوغ 

همراه با بلوغ عقلي است، مشکل تعقیب و مجازات دختران در سنین بسیار 

پایین رفع مي شــود. ضمن اینکه مي توان با تغییر لفظ عقل به رشد عقلي، یا 

اضافــه نمودن کلمه »قوه تمیز« به این ماده یا افزودن تبصره اي جهت تبیین 

مفهوم عقل، وضعیتي را ایجاد نمود که براي احراز مســئولیت کیفري وجود 

بلوغ جسمي و رشد عقلي توأمان الزم شود.

1 ـ ماده 139: »مسئولیت كیفري تنها زماني محقق است كه فرد حین ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و 
مختار باشد«.

2 ـ  روان شناسان بلوغ جنسي را براي کودکان به طور کلي بین 15 ـ 13 سال ذکر کرده اند )ر.ک. 
شریعتمداري، 1385: ص94(.
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2ـ  6( در خصــوص ایراد تبصره 2 مــاده 87، بدوًا حذف آن با توجه به س

قاعده »درء« پیشنهاد مـي شود و در صورت اصرار بر ابـقاء آن اصالح آن به 

صورت ذیل پیشنهاد مي شود: »تبصره 2ـ هرگاه نوجوان 15ـ  9 سال مرتكب 

یكي از جرائم موجب حد یا قصاص گردد، قاضي مي تواند در جهت تأدیب 

حســب مورد، آنــان را به یكي از اقدامات مقــرر در بندهاي »الف« تا »ه « 

محكوم کند«.

3 ـ 6( ارتباط بلوغ جنســي و رشد عقلي و تفکیک بلوغ جنسي از رشد 

کیفري باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. همان طور که این روش در امور 

مدني مورد توجه قرار گرفته و مقررات ایران بین اهلیت مدني در امور مالي 

با بلوغ جنسي تفکیک قائل شده است. 

4ـ  6( از جهت لفظي پیشــنهاد مي شود به جهت تشتت لفظي در قوانین 

کیفري ایران، واژه طفل یا کودک براي افراد زیر 9 سال که مبري از مسئولیت 

کیفري هستند و واژه نوجوانان براي افراد بین 18 ـ 9 سال استفاده شود. 
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