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   .کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل  |*مریم عظیمی  |

 

 چکیده

از چالشی مسأله بزهکاری   ترین مباحث حقوق کیفری و علم جرم شناسی بوده است.  اطفال همیشه یکی 

میزان جرایم ارتکابی توسط اطفال طی قرن حاضر در کلیه کشورها، خصوصاً در کشورهای صنعتی افزایش  

قابل توجهی داشته و در ایران نیز طی سه دهه اخیر به عنوان پدیده منفی اجتماعی توجه صاحبنظران را  

ها را برانگیخته است. در حقوق امریکا نیز جرایم انجام شده توسط طفل  به خود جلب کرده و نگرانی آن 

بزهکار از عنصر روانی و مادی برخوردار بوده و علت عدم مجازات طفل، نداشتن عنصر روانی نیست، بلکه  

  محافظت   و  مراقبت  به  حتیاجا  که  هایی  انسان  عنوان  به  اطفال  در این کشور،  باشد.عدم قابلیت انتساب می

نگرانی دیگر ناشی از    شود.می  اعمال  تربیتی  اقدامات  آنان  مورد  در  و  شوندمی   حاضر  دادگاه  محضر  در  دارند

است. اطفال  ارتکابی  جرایم  کیفیت  و  می   نوع  نشان  آمارها  که  و  به طوری  اطفال  در  ارتکابی  جرایم  دهد 

ها را به آن واداشته که با این تغییر و تحول  نوجوانان با سرعت بیشتری افزایش یافته و به تبع آن نیز دولت 

و محاکمه نمودن آن اطفال به نحو بهتر  از جرایم  ها در همین در جهت چگونگی جلوگیری و پیشگیری 

دارند. از آنجا که دالیل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از  راستا گام بر

پذیرتری نسبت به تر و به مراتب آسیب سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس 

اتخاذ شود. زیرا اطفال    باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افرادسایرین برخوردار می 

توانند مورد اصالح قرار  تر و سریعتر از افراد بزرگسال می بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که دارند بسیار آسان 

شود، احتیاج دارند. در قانون  گیرند. در نتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگساالن اعمال می

های بسیار زیادی در خصوص بزهکاری اطفال هستیم که از جمله آن ی ، شاهد نوآور 1392مجازات اسالمی 

ها به جرایم بزهکاران اطفال، به کار گیری  توان به سن مسئولیت کیفری و تدریجی شدن آن، تنوع پاسخمی

 نهادهای جدید حقوقی در ارتباط با اطفال اشاره نمود. 

  .یشگیریجرایم اطفال، بزهکار، جرم تعزیری، مسئولیت کیفری، پ  :یدیکل  واژگان
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 مقدمه 

 جرائم از را  جامعه باید طرف یک  از زیرا  است. بسیار  اهمیت  دارای اطفال بزهکاری امروزه مسأله

 مجدد  تربیت و  اصالح در  مؤثری اقدامات باید دیگر طرف از و داشت نگاه مصون نوجوان بزهکاری

 فرایند   نوجوانان و کودکان  نشوند. کشیده مجرمانه هایراه  به بیشتر تا آورد عمل به بزهکار اطفال

 سمت به فرایند این در متعدد خألهای وجود دلیل به و کنند می دنبال را شخصیت پرورش و رشد

 آن با همواره بشری جوامع که است ایپدیده اطفال بزهکاری  اند.شده کشیده بزهکاری و روی کج

 بهره اصالحی درمانی  هایروش و حمایتی الگوی از باید آن به دهی برای پاسخ  و  هستند رو به رو 

 نگرفتن شکل و عقالنی رشد نبودن   کامل به توجه با دیگر طرف ( از74،  1389جست. )نیازپور،  

 معاف و کیفری مسئولیت فاقد کودکان  اینکه با باشند. البتهمی کیفری مسئولیت فاقد ادراک قدرت

 مورد در مالیم هایمجازات  از بعضی  اجرای گاهی حتی تأمینی تدابیر  از  بعضی اتخاذ ولی هستند،

 و پذیرترند آسیب  بزهکاری پدیده برابر  در اطفال همانند ها،گروه از برخی.  دارد ضرورت هاآن 

رو است، هاگروه سایر از بیشتر شدنشان  واقع دیده بزه  احتمال این   احتیاج بیشتر حمایت به از 

 و  ویژه حمایت معنی به نیست. بلکه کیفری  قوانین  اجرای  در تبعیض  معنای به سیاست دارند. این

 و  ماهوی داخلی قوانین  در افتراقی سیاست  باشد. بنابراینمی دیده بزه  یا بزهکار افراد  سایر  از جدای

 دادخواهی هنگام در بلکه جرم، وقوع هنگام در  نه تنها که نتیجه رسید  این به شد. بشر وارد شکلی

 در نیست. از این رو  اولیه دیدگیبزه از کمتر آن خطرات که دارد  وجود دیده شدنبزه  احتمال نیز

 دارند قرار  خطر معرض در که دیدگانی بزه  حقوق  جهت در  هایی حمایت  نیز کیفری آیین دادرسی

 اطفال بزهکاری  نوع بر  مؤثر عوامل  شناسایی و ( بررسی195،  1382شد. )بوریکان،   گرفته  نظر در

 و تشویق میزان همساالن، و دوستان با ارتباط مانند میزان عواملی و متغیرها بین که دهدمی نشان

 جاری امور به تعهد میزان همساالن، و  از دوستان تقلید میزان بزهکار، دوستان طرف از حمایت

 میزان و والدین جدایی فقر، جامعه، میزان بر  حاکم قوانین اعتقاد به و تعهد میزان خانواده، و زندگی

( بزهکاری 383،  1398دارد. )صادق زاده،   وجود رابطه  اطفال نوع بزهکاری و ضعیف عاطفی روابط

عوامل،  این  تغییر  و  اصالح  در صورت  که  است  و مشخصی  بیرونی  متعدد  عوامل  از  ناشی  اطفال 

ال و آرمانی وجود دارد.  پیشگیری از بزهکار شدن اطفال و در نهایت رسیدن به جامعه ایدهامکان  

امیری،   و  123،  1399)اعلی  تهاجمی  الگوهای  از  اجتماعی  و  انتظامی  راهبردهای  هرچه   )

آنان  سخت  دوباره  بزهکاری  به  منجر  کنند،  استفاده  نوجوانان  و  اطفال  قبال  در  کیفری  گیری 

الگوهای اعتدالی و بازپروانه خواهند شد. ولی   از  انتظامی و اجتماعی  از طرفی، هرچه راهبردهای 

بازگردند.   جامعه  و  خانواده  آغوش  به  بزهکار  اطفال  که  شد  خواهد  این  به  منجر  کنند،  استفاده 

( بنابراین در این مقاله سیاست کیفری حاکم بر جرایم ارتکابی  183،  1399)عبداللهی و همکاران،  

 دهیم. وق ایران و امریکا را مورد بررسی قرار میصغار در حق
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 مفهوم بزهکاری اطفال 

پدیده از  بسیاری  همچون  اطفال  بزهکاری  پدیده  محدوده  مفهوم  و  است  نسبی  اجتماعی  های 

زمان در  آن  مکانمعنای  و  میها  فرق  مختلف  از های  هم  اطفال  بزهکاری  اصطالح  مفهوم  کند. 

از ج ارائه تعریف جهت تعریف بزهکاری و هم  بوده و  اعتباری و نسبی  هت تعریف طفل مفهومی 

نظر   بتواند  که  تعریفی  اطفال  بزهکاری  خصوص  در  بنابراین  است.  ناممکن  تقریباً  آن  از  واحدی 

 همگان را به خود جلب کند و در تمام ادوار و جوامع صادق باشد و یا به عبارت دیگر مستقل از

  انجام  ترک:  از ستعبارت  اطفال بزهکارینون ارائه نشده است.  زمان و مکان کلیت داشته باشد، تاک

  باید را پدیده این هایریشه  از یکی .  ندارد جرم  عنوان الزاماً که خطایی عمل ارتکاب و قانونی وظیفه

  پرورش و تربیت مالی،  توانایی عدم صورت  در  که است بدیهی کرد، جستجو اقتصادی عامل در

  ناکافی،  درآمد.  آمد خواهد فراهم هاآن  بزهکاری  موجبات و  گشته اختالل  و  خدشه دچار کودکان

  از ناشی مشکالت و مسائل و  احتیاجات، تأمین  جهت خانواده درآمد تکاپوی عدم بیکاری،

 نشان آمارها در  و مطرح  بزهکاری با رابطه در  همیشه  که   است موضوعاتی جمله  از مادی کمبودهای

باشد.   اطفال بزهکاری در مؤثری عامل تواندمی نیز حد از بیش  فقر، ثروت بر عالوه.  است شده داده

اگر تا آغاز قرن اخیر کسی در اهمیت مسئله بزهکاری اطفال تردید    ( 513،  1399)جهانی جناقرد،  

داشت، امروزه دیگر چنین شک و تردیدی به هیچ وجه روا نیست، کودکان هر جامعه امید آینده  

ها تضمین سالمت آینده اجتماع است. به همین دلیل یکی از مهمترین ن هستند و تربیت صحیح آ

کنگره  در  مطروحه  بینمباحث  سالهای  در  حقوق  متخصصین  بزهکاری المللی  مسأله  اخیر  های 

بین اولین کنگره  گونه  بدین  است.  بوده  آن  از  پیشگیری  و طرق  و جرم  اطفال  المللی حقوق جزا 

ابتکا  1955شناسی که در سال   از جرم و  به  پیشگیری  پیرامون  برای بحث  ر سازمان ملل متحد 

اصالح مجرمین در شهر ژنو تشکیل گردیده بود در قطعنامه پایان کار خود چنین پیشنهاد کرده  

با جلب موافقت   با کمیسیون حقوق بشر  از مشورت  باید پس  اجتماعی  است: »کمیسیون مسائل 

بدولت زودتر  هرچه  ذینفع  تشکیالت  سایر  و  به  ها  مربوط  مقررات  و  قواعد  مورد  در  تجدیدنظر  ه 

اقدام نماید.« و سازمان جهانی   از جرایم و اصالح قوانین و تربیت مجدد اطفال بزهکار  پیشگیری 

سازد که »اگر خواهان  حمایت کودکان در یک جمله کوتاه و رسا ولی کلی و فراگیر خاطر نشان می

 ع کنیم.«زندگی صلح آمیزی هستیم باید از کودکان شرو

 

 1392تعیین مجازات اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسالمی 
تعدیل   ولی  کیفری  پاسخ  یک  خود  نوبه  به  که  اطفال  جرائم  به  رسیدگی  ترتیبات خاص  از  یکی 

می تشکیل  نیز  را  آنان  جرایم  به  تدبیر یافته  یک  که  است  حکم  صدور  تعویق  به  مربوط  دهد، 

که مصلحت طفل را بر رعایت تشریفات قانونی مبنی بر لزوم صدور    شود، چراپیشرفته محسوب می

دادرسی   در  بیشتر  رسیدگی  ترتیب  نوع  این  لذا  است.  داده  ترجیح  پرونده  بررسی  از  پس  حکم 

به کار می یا نوجوان  قانون مجازات اسالمی  اطفال  اول در  از کتاب  از بخش دوم  رود. فصل دهم 

هایی که نسبت به اطفال و نوجوان بزهکار قابل  ون واکنشاین قان  90و    89،  88در ماده    1392
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ها را به صورت یکجا و مبسوط بیان نموده است. در خصوص ماده  اعمال است و نیز نحوه اجرای آن 

ای است و این  دارای سابقه  1370این قانون علی رغم اینکه به نظر برخی حقوقدانان در قانون    88

ماده   ر  49حقوقدانان  سابق  پیشینه قانون  عنوان  به  نمودها  بیان  ماده  این  برای  )سیدزاده  ای  اند. 

می64،  1392ثانی،   نظر  به  قانون  (  در  نوآوری  یک  ماده  این  پیشینه   1392رسد،  و  در بوده  ای 

ها مواجه هستیم که  ندارد. چرا که در این ماده ما با تنوعی از شرایط و واکنش  1370قانون سال  

نیز در قانون    91و    89توان یافت. مواد  انند و همسان این ماده را نمیای همدر قانون سابق ماده

قانون مجازات اسالمی   بوده و در  نوآوری  پیشینه  1370جدید یک  و  با توجه به سابقه  ندارد.  ای 

واکنش مجازات اینکه  و  جرایم  نوع  حسب  بر  شده  گرفته  نظر  در  غیر های  یا  تعزیری  یعنی  ها 

حس بر  نیز  و  بودن  در تعزیری  است.  متفاوت  بودن  نوجوان  یا  طفل  یعنی  بزهکار  کودک  سن  ب 

که واژگان اطفال    1392ها در جرایم تعزیری نیز با توجه به قانون مجازات اسالمی  خصوص واکنش 

توان مورد بحث و بررسی قرار داد که هر یک  و نوجوانان را به کار برده، موضوع را از دو دیدگاه می

 کنیم.ررسی میاز موارد را به تفکیک ب

 

 ها نسبت به اطفال بزهکارواکنش

ها نسبت به اطفال  ها و نحوه اجرای آن در خصوص واکنش  1392قانون مجازات اسالمی    88ماده  

می واکنشبزهکار  تعیین  بر  عالوه  ماده  این  در  نیز  باشد.  اطفال  برای  نوجوانان  برای  هایی 

الواکنش از:  عبارتند  که  گردیده  تعیین  واکنش هایی  مواد ف(  برابر  )نابالغین(:  اطفال  به  نسبت  ها 

از    148و    147و    146 کمتر  )دختران  نابالغ  از    9افراد  کمتر  پسران  و  قمری(    15سال  سال 

قانون   در  شود.  اعمال  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  باید  آنان  مورد  در  و  ندارند  کیفری  مسئولیت 

اسالمی   مش  92مجازات  تأمینی  و  اقدامات  اقدامات  تعریف  حقوقدانان  برخی  لیکن  نگردید،  اهده 

بینی شده در قانون که دادگاه به نشانه نفرت جامعه از تکرار تأمینی و تربیتی )تدابیر خاص پیش

جرم و پیشگیری از آن و به منظور اصالح یا درمان مجرمانی که دارای حالت خطرناک هستند و  

کند،  ت خطرناک جرم یا حاصله از آن اتخاذ میهمچنین در مورد ضبط یا معدوم کردن اشیاء و آال

های صنعتی، کشاورزی، مراکز بازپروری، تبعیدگاه، کانون اصالح و مانند اعزام محکومان به کارگاه

تعریف   آن(  نظایر  و  مخدر  مواد  کردن  معدوم  کار،  محل  موقت  تعطیل  بزهکار،  کودکان  تربیت 

)ولیدی،  کرده ماده  247،  1374اند.  برابر  وجود   88(  صورت  در  بزهکار  اطفال  مورد  در  دادگاه 

از:  شرایط زیر می اتخاذ نماید. این شرایط عبارتند  اقدامات تأمینی را  ـ طفل مرتک  1تواند برخی 

سال تمام شمسی داشته باشد. این    15تا    9ـ طفل در زمان ارتکاب جرم  2جرم تعزیری شده باشد  

از:   عبارتند  یاقدامات  والدین  به  تسلیم  و  الف(  تأدیب  به  تعهد  اخذ  با  قانونی  یا سرپرست  اولیاء  ا 

نوجوان یا  و مواظبت در حسن اخالق طفل  بداند می  -تبصره  تربیت  دادگاه مصلحت  تواند  هرگاه 

حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه 

نما اخذ  نیز  را  مقرر  مهلت  در  دادگاه  یا  ـ  1:  یدبه  اجتماعی  مددکار  به  نوجوان  یا  طفل  معرفی 

آنان با  همکاری  و  متخصصان  دیگر  و  مؤسسه  ـ2  روانشناس  یک  به  نوجوان  یا  طفل  فرستادن 
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یا حرفه آموزی به منظور تحصیل  اعتیاد   ـ 3  آموزشی و فرهنگی  یا ترک  اقدام الزم جهت درمان 

پزشک نظر  تحت  نوجوان  یا  معاشرت ـ4  طفل  از  با   جلوگیری  نوجوان  یا  طفل  مضر  ارتباط  و 

نوجوان به محل ـ5  اشخاص به تشخیص دادگاه  یا  از رفت و آمد طفل  ب(    های معینجلوگیری 

تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به 

، اولیاء یا سرپرست قانونی  انجام دستورهای مذکور در بند )الف( در صورت عدم صالحیت والدین

  -تبصره  ( قانون مدنی 1173ها با رعایت مقررات ماده )طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن

است  آنان  قبول  به  منوط  واجد صالحیت  اشخاص  به  طفل  قاضی  .  تسلیم  وسیله  به  نصیحت  پ( 

ث( نگهداری در کانون اصالح و    ت( اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم  دادگاه 

تصمیمات مذکور   -1تبصره    تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

در بندهای )ت( و )ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال 

وجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب مقررات بند )ث( در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم م

هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در    -  2تبصره  .  اند، الزامی استشده

صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای )ت( و یا  

دامات مقرر در بندهای)الف( تا )پ( این ماده  شود و در غیر این صورت یکی از اق)ث( محکوم می

در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای )الف( و )ب(    -3تبصره  .  گرددها اتخاذ میدر مورد آن

می نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  ماده،  همچنین این  و  آمده  عمل  به  تحقیقات  به  توجه  با  تواند 

وان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا  های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجگزارش 

قانون   88. نکته مهم در خصوص بند الف ماده  نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید

الذکر باید به همراه اخذ تعهد از مجازات اسالمی این است که تسلیم طفل بزهکار به اشخاص فوق 

بت در حسن اخالق طفل یا نوجوان باشد. به نظر  اشخاص مزبور مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظ

توان رسد منظور از اخذ تعهد در این بند، تعهدی کتبی است چون از واژه اخذ و واژه تعهد میمی

می قانونگذار  گرنه  و  است  مدنظر  بودن  مکتوب  که  کرد  واژگان،  استنباط  این  جای  به  توانست 

ببرد. از سویی چون مسئله تسلیم به اشخاص فوق هایی چون قول یا تعهدی شفاهی را به کار  واژه

کند. لذا به نظر بایست در صورتجلسات دادگاه درج شود این موضوع نیز نظر ما را تقویت میمی

به  می اخذ تعهد  یا  اخذ تعهد ضمن صورتجلسه دادگاه  به دو صورت  مزبور  اخد تعهد کتبی  رسد 

)دایی،   بود.  از صورتجلسات خواهد  بند 88،  1392صورت مستقل  نکته دیگری که در خصوص   )

الف ماده   بند  برابر تبصره  اینکه  به ذکر است  بداند، می  88الف الزم  دادگاه مصلحت  تواند  هرگاه 

حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه 

فی طفل به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر  ـ معر1به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 

آنان   با  همکاری  و  منظور 2متخصصان  به  فرهنگی  و  آموزشی  مؤسسه  یک  به  طفل  فرستادن  ـ 

آموزی   حرفه  یا  پزشک  3تحصیل  نظر  تحت  طفل  اعتیاد  ترک  یا  درمان  جهت  الزم  اقدام  ـ 4ـ 

ـ جلوگیری از رفت و  5اه.  جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا اشخاص به تشخیص دادگ

محل به  طفل  ماده  آمد  ب  بند  طبق  معین.  این    88های  اعمال  شرایط  اسالمی،  مجازات  قانون 
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اقدامات در صورتی است که والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل صالحیت تسلیم طفل به او را  

علتی   هر  به  طفل  قانونی  یا سرپرست  اولیا  والدین،  اینکه  یا  باشد  اما  نداشته  نباشد.  دسترس  در 

ماده   برابر  قانونی  سرپرست  یا  اولیا  والدین،  صالحیت  عدم  از  شامل    1173منظور  مدنی  قانون 

باشد، به طوری که صحت جسمانی  مواردی مانند عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادر می

طاط اخالقی هر  یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد از جمله مصادیق عدم مواظبت یا انح

والدین.   از   از پیشگیری  منظور به و بزهکار اطفال حقوق  از صیانت راستای در قانونگذاریک 

 پیش کیفری دادرسی آیین  قانون در  را  شخصیت  پرونده جرم، تکرار و بازداشت  از ناشی  هایآسیب 

 از بیش بزهکار، اطفال به نسبت رشدمدار پیشگیری در شخصایت پرونده است. تشکیل نموده بینی

 گرفتن نظر در  بزهکار با اطفال به نسبت  شخصیت پرونده واقع، در شد. خواهد متبلور جرایم سایر

برچسب که اجتماعی هایبرنامه اجتماعی هایمعاشرت کاهش و زدایی موجب  ضد    افتراقی 

انکارناشدنی شوند،می همکاران،   ضرورتی  و  )خسروشاهی  بی   دالیل جمله از  (31،  1399است. 

عدم   نظیر  مواردی  به توان می اطفال بزهکاری از پیشگیری  در توجهی به  تشکیل پرونده شخصیت

عدم  شخصیت، پرونده خصوص در الزم  قضایی هاینشست  تشکیل عدم قضات، تخصص

 تشکیل  اجرای  عدم ضمانت شخصیت،  دستورالعمل پرونده کارآموزان قضایی، به  الزم هایآموزش 

 پرونده خالصه درج  ضرورت  قضات،  حدود وظایف متهم، و وکیل مطالبات حدود شخصیت، پرونده

 کرد.  اشاره مددکاری واحد تشکیل عدم و کیفرخواست در

 

 ها نسبت به نوجوان بزهکارواکنش

نوجوان   از  )منظور  رشد  سن  به  هنوز  لیکن  رسیده،  بلوغ  سن  به  که  است  تمام    18فردی  سال 

ماده   که  نرسیده  اسالمی    89شمسی(  مجازات  می  92قانون  »مقرر  که  دارد:  نوجوانانی  درباره 

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی  مرتکب جرم تعزیری می

نگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در    -الف:  شودهای زیر اجراء میاست مجازات

نگهداری در کانون اصالح و    -ب.  مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است

از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن   -پ .  ها تعزیر درجه چهار استتربیت 

کانون اصالح   از ده میلیون نگهداری در  پرداخت جزای نقدی  یا  تا یک سال  از سه ماه  تربیت  و 

(10.000.000)( میلیون  چهل  تا  و  (40.000.000ریال  هفتصد  تا  هشتاد  و  یکصد  انجام  یا  ریال 

قانونی آن رایگان در مورد جرائمی که مجازات  عمومی  پنج  بیست ساعت خدمات  تعزیر درجه  ها 

 (10.000.000ریال تا ده میلیون )  (1.000.000)  یلیونپرداخت جزای نقدی از یک م  -ت.  است

ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات 

ریال در (1.000.000پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون )  -ث.  قانونی آنها تعزیر درجه شش است

آن قانونی  مجازات  که  جرائمی  درجهمورد  تعزیر  است  ها  و هشت  ارائه   -1تبصره  .  هفت  ساعات 

از چهار ساعت در روز نیست با توجه به وضع  دادگاه می  -2تبصره    .خدمات عمومی، بیش  تواند 

بندهای  موضوع  نقدی  جزای  یا  نگهداری  مجازات  به  حکم  صدور  جای  به  ارتکابی،  جرم  و  متهم 
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کند یا به نگهداری در  گاه معین می)الف( تا )پ( این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که داد

.« آنچه  کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد

مشترک است اینکه اوالً جرم باید از جرایم تعزیری باشد، لذا از    89در تمام موارد مندرج در ماده  

بحث این ماده خارج است. ثانیاً مرتکب  جرایم مستوجب کیفر حدود و قصاص و دیات از موضوع  

سال تمام شمسی داشته باشد بر خالف جرایم موجب   18تا    15جرم به هنگام ارتکاب جرم باید  

واکنش ماهیت  ثالثاً  است.  مالک  قمری  سال  که  قصاص  یا  نه  حد  است،  کیفر  نوع  از  فوق  های 

گهداری در کانون اصالح و تربیت یا  اقدامات تأمینی و تربیتی. زیرا در موارد فوق سلب آزادی مثل ن

مالی   کیفرهای  اقسام  از  نقدی  جزای  و  رایگان  عمومی  خدمات  انجام  مثل  آزادی  کننده  محدود 

در  مرتکب  بودن  نوجوان  خاطر  به  یا  مرتکب  ویژه  عقالنی  و  سنی  وضعیت  خاطر  به  رابعاً  است. 

کیفرهای اصلی جرایم که  ها جایگزین  صورتی که نوجوان مرتکب جرم تعزیری شود. این مجازات

توهین ساده    608در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات آمده خواهد شد. مثالً برابر ماده  

( خامساً خدمات عمومی  301،  1392باشد. )سیدزاده ثانی،  می  6مستوجب مجازات تعزیری درجه  

تشتت آرا و اعمال سالیق  در این قانون عبارتی مجعول بوده و تعریف نگردیده که این باعث بروز  

از   بیش  نباید  رایگان  عمومی  خدمات  ارائه  ساعات  سادساً  شد.  خواهد  غیرمنطقی  و    4گوناگون 

تعیین  در  دادگاه  همچنین  است.  نامعلوم  نیز  ساعت  مقدار  این  تعیین  علت  باشد.  روز  در  ساعت 

ممنوعیتی ندارد    ساعت و همچنین در تعیین تناوب و توالی ساعات محدودیت و  4ساعات کمتر از  

قانون مجازات اسالمی    94( از سوی دیگر ماده  95،  1392و از اختیار کامل برخورار است. )دایی،  

تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را  دارد: »دادگاه میمقرر می

 نوجوانان و اطفال اینکه به توجه با راستا، این دربه تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند. «  

 برخوردار مستقل و آزاد اراده از بزرگساالن خالف  بر و دارند قرار  شخصیت  پرورش  و  رشد مرحله  در

 علمی هایدریافت و تجربیات  کیفی و کمی تحلیل و تجزیه قدرت از  اینکه هم و باشندنمی

 چه  شوندمی مرتکب  نوجوانان و اطفال که جرائمی تمام برای که بود ترمناسب باشند،نمی برخوردار

 توانستمی  دادگاه  شاکی،  رضایت با قصاص و حدود نوع از چه و  تعزیری جرائم چه حدی، جرائم

 و بزهکاری علل  شناسایی  لزوم  . کند معلق را مجازات اجرای یا  اندازد تعویق به را حکم صدور

 و بزهکار نوجوانان و اطفال بازسازی  و تربیت و اصالح برای خاص هایروش اتخاذ و طفل شخصیت

 دادگاه.  است بزهکار نوجوانان  و اطفال  دادگاه تشکیل هدف مهمترین بزه، ارتکاب از پیشگیری

 . دارد را نوجوانان جرایم به رسیدگی صالحیت مرجع، ترین مهم عنوان به نوجوانان و اطفال

 

 بزهکاری اطفال در حقوق امریکا
های مختلف های مختلفی رو به رو هستیم که در ادوار مختلف به شکلدر حقوق امریکا با دادگاه

می آننمایان  اغلب  که  ابتدای  شوند  در  مثالً  هستند.  خود  زمان  سیاسی  سیستم  از  متأثر  نیز  ها 

کورت  کانتی  با  آمریکا  همچنین  تاریخ  و  هستند  مسیحیت  دوران  یادگار  که  هستیم  رو  به  رو  ها 

از دادگاهیم های بارون نام برد که دارای سیستم رسیدگی واحد نبودند. در  توان در تاریخ امریکا 
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های  ها دادگاههای شاهی رو به رو هستیم که با روی کار آمدن آنادوار دیگر تاریخ امریکا با دادگاه

بزرگساالن در    اطفال نیز مانند  18و    17( تا قرن  303،  1375شوند. )داوید،  مسیحیت بر چیده می

دادگاه میهمین  محاکمه  بین  ها  مجازات  اعمال  حتی  و  دادرسی  روند  جهت  از  فرقی  و  شدند 

در سال   بزهکار  اطفال  زمینه  تحول در  اولین  نبود.  اطفال  و  زندان    1838بزرگساالن  داد که  رخ 

ان به بعد  « ایجاد گردید. پس از این دورParkhurstساله به نام »  18تا    10ای برای پسران  ویژه

رخ  تحول  این  افراد  بندی  طبقه  با  که  هستیم  بزهکار  اطفال  با  برخورد  نحوه  در  تحوالتی  شاهد 

قانون بزهکاران جوان در    1854به کار خود پایان داد. در سال    1864دهد. این مؤسسه در سال  می

اسانتیجه مجاهدت بر  به تصویب رسید.  نام ماری کارپنتر  به  س قانون های یک فرد اصالح طلب 

زندان به  اعزام  جای  به  اطفال  دارالتأدیبمزبور  به  بزرگساالن  داوطلب  های  افراد  توسط  که  هایی 

انتقال داده میاداره می این روش در سال  شدند،  بود.  امر جایگزین زندان  این  به    1875شدند و 

تحصیال برخی  قانون  این  یافت.  گسترش  و  توسعه  حدودی  تا  صنعتی  مدارس  قانون  ت وسیله 

مقدماتی را برای اطفال مقرر داشته بود که درخور توجه بود ولی تا این زمان هیچگونه تحول قابل  

بارقه با  تنها  و  بود  نگرفته  صورت  اطفال  کیفری  حقوق  جهت  در  در  توجهی  تحول  و  تغییر  های 

قوانین دیده می دهه  برخی  دارالتأدیب  1880شدند. در  از  تعداد  و مدارس صنعتی  د مور  200ها 

نیز در زندان و در آن زمان هزاران کودک  نیز  تجاوز نمود  این  بزرگساالن وجود داشتند که  های 

ها تشکیل شد. این کمیته کمیته گلدستون جهت بازرسی از زندان  1895جای تأمل بود. در سال  

ها به  در گزارش خود با تأکید مبنی بر بر عدم مسئولیت اخالقی اطفال و مشاهده و مالحظه آن

پرداخت. در اصل این امر تحولی عظیم در حقوق کیفری اطفال بود که با  عنوان قربانیان جامعه می

برخورد  یک سیستم  بنیانگذار  تا  داد  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  دیگر کشورها  خود  رشد  به  رو  روند 

تصویب    افتراقی با اطفال باشد که در پی آن قوانین آتی با تحت مالحظه قرار دادن این دیدگاه به 

در قانون جوانان   1933رسید. بعد از انتشار گزارشات کمیته گلدستون باالخره این مسئله در سال  

رفاه حال طفل و   باید  اطفال بزهکار  با  این شکل وارد شد که در مورد نحوه برخورد  به  اطفال  و 

  1948سال  باشد، مورد توجه قرار گیرد. در  اقداماتی که در جهت تأمین آموزش و پرورش وی می

یعنی پس از جنگ جهانی دوم، قانون کودکان به تصویب رسید و اختیاراتی را برای حکومت ملی  

دقت مراقبت نماید. ولی در همان زمان قانون عدالت جزایی در نظر گرفت که از کودکان غافل و بی

کودکان    کمیته  1960عناصر مجازات را در سیستم مزبور افزایش داد. در اوایل دهه    1948مصوب  

های اطفال ارائه داده و در سال  و نوجوانان در گزارش خود وضع بسیار بدی را از کودکان و دادگاه

« تشکیل یافت و  white paperهای پیشنهادی »قانون کودکان و نوجوانان بر اساس طرح  1969

تا   قانون سن مسئولیت کیفری  این  اساس  بر  رسید.  تصویب  ولی    14به  یافت.  افزایش  باید  سال 

زیر   کودکان  تمام  به  رسیدگی  14نسبت  میسال  عمل  به  کیفری  غیر  قانون های  طرفی  از  آمد. 

نوجوانان   و  نمی  1969کودکان  قرار  تعقیب  هیچ وقت تحت  گیرند، مگر  مقرر داشت که کودکان 

های ویژه  صرفاً بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده پلیس. از طرفی اختیارات اعمال مجازات در دادگاه

قانون  ا از جمله  روند در قوانین بعدی  این  البته  یافت.  ،  1982طفال بزهکار به طور کامل کاهش 
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( با توجه به فرهنگ حقوقی معتبر امریکا، کودک و  57،  1392و ... تغییر یافت. )مجتبایی،    1988

ه  شود کسال را شامل می  14طفل در حقوق امریکا تعریف قطعی و دقیق ندارد و بیشتر افراد زیر  

  1989و    1996شود. با توجه به قانون خانواده  سال نیز می  18سال و زیر    16گاهاً شامل افراد زیر  

از اوالد مشروع و    18کودک عبارتست از شخصی که زیر   سال سن دارد و معنای دیگر آن یکی 

ی  ارادی و قانونی است که در واقع همانند فرزند مشروع است. در کتب حقوق جزا حتی افراد باال

دانند که در عقد  اند و صغار را افرادی میسال جزء صغار به حساب آمده  18چهارده سال یعنی تا  

ها جهت ارتکاب  باشند. اما هیج محدودیت قانونی برای آنها فاقد اهلیت مینامهقراردادها یا وصیت

( ندارد.  وجود  هماننSmith & Hogan, 1992, 188جرم  نیز  امریکا  حقوق  در  ظاهراً  ایران (  د 

سال    18باشد. به این معنی که تمام افراد زیر  معیار برای صغیر بودن یا نبودن یک فرد سن او می

صغیرند، منتها ممکن است فردی در حقوق امریکا صغیر باشد ولی فاقد مسئولیت کیفری نباشد.  

طفل   حاضر  حال  در  می  14تا    10مثالً  صغیر  امریکا  حقوق  در  مسئسال  فاقد  ولی  ولیت  باشد، 

تدریجی می روند  یک  اطفال  کیفری  مسئولیت  افزایش سن  روند  امریکا  در  نیست.  باشد.  کیفری 

باالی   اطفال  مشمول  کیفری  مسئولیت  سن  زیر    7ابتدا  اطفال  یعنی  بود،  فاقد    7سال  سال 

بودند. در سال   اطفال و اشخاص نوجوان سن    50به موجب ماده    1993مسئولیت کیفری  قانون 

قانون اطفال و اشخاص جوان    16سال افزایش پیدا کرد و به موجب ماده    8به    مسئولیت کیفری

سالگی تغییر یافت. این دسته از اطفال به طور کلی و در   10سالگی به  8این سن از  1963مصوب 

هر شرایطی و در هر اوضاع و احوالی از مسئولیت جزایی مبری هستند. قانون به عنوان یک اماره 

داشته مقرر  غیر مسئول می  مطلق  اطفال  این  روشنکه  و  بارزترین شواهد  اینکه  ولو  ترین باشند، 

دالیل مبنی بر ارتکاب بزه با سوء نیت از جانب آنان وجود داشته باشد. در حقوق آمریکا اطفال به  

انسان  به مراقبت و محافظت دارند در محضر دادگاه حاضر میعنوان  احتیاج  و در  هایی که  شوند 

آنان   میمورد  اعمال  تربیتی  مدرسهاقدامات  به  بزهکار  طفل  است  ممکن  نتیجتاً  که  شود.  ای 

 10مخصوص اصالح بزهکاران جوان است فرستاده شود و در آنجا تحت نظر قرار گیرد. اطفال زیر  

سال دارای یک فرض غیرقابل انکار هستند و آن اینکه وی قادر به ارتکاب جرم نیست یا به عبارتی  

از ناتوان  )براندن،    وی  ارتکاب جرم کودکی  147،  1376ارتکاب جرم است.  ( هرگاه بزرگسالی در 

مشارکت نماید، شخص بزرگسال ممکن است از طریق نظریه عاملیت بدون تقصیر به عنوان مباشر 

جرم مسئول شناخته شود و این حالت زمانی نیز که بزرگسالی کودکی را تشویق به ارتکاب جرم  

( حقوق امریکا، در مورد عاملیت بدون تقصیر، تحریک   Jefferson, 2001, 251دهد. )کند رخ می

داند. عاملیت بدون تقصیر به این معناست که طفل در اعمال و رفتار خود  کننده را مباشر جرم می

می  مجازات  مستحق  که  رفتاری  و  اعمال  در  میباالخص  عمل  شیء  یک  مانند  یعنی  باشد،  کند، 

هیچگاه   ما  که  مجازات همانگونه  دیگران  بر  خسارت  آوردن  وارد  خاطر  به  را  حیوانی  یا  شیء 

توانیم مجازات کنیم. از طرفی هرگاه این طفل با  سال نمی  10کنیم هیچ طفلی را خصوصاً زیر  نمی

دیگران در انجام جرم معاونت یا مشارکت کند، خود او به لحاظ اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال 

لی چون مصونیت طفل به دلیل عوامل معذور کننده است نه عوامل  فاقد مسئولیت کیفری است و
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ماند. پس سایرین که وی را در این کار معاونت یا  موجهه، عمل وی همچنان غلط و اشتباه باقی می

اند دارای مسئولیت کیفری هستند. چنین عملی در حقوق امریکا با لفظ عاملیت  مشارکت نموده

شود و فردی که توسط اطفال مرتکب چنین جرمی ها میبرئه آن بدون تقصیر برای اطفال باعث ت

نیز در    1969قانون    4شده، طرف ثانوی جرم نیست، بلکه مباشر جرم است. در حقوق امریکا ماده  

می مقرر  اطفال  اینکه مورد  دلیل  به  قتل  استثنای  به  شود،  جرمی  به  متهم  نباید  »کسی  دارد: 

ر حالیکه او صغیر بوده است.« حقوق دانان امریکا در مورد  مرتکب کاری شده یا ترک فعل کرده، د

سال    14تا    10های سن  به طور کامل اجرا شود بچه  40اند اگر قرار باشد که ماده  این ماده گفته

تعقیب خواهند شد به خاطر توانایی در ارتکاب جرم با این ارفاق که مسئولیتی با این تعقیب ندارند  

ها کامل  سال آن   10سال در مورد اطفالی است که سن    10معیار سن  به استثنای قتل. همچنین  

 ,Smith & Hoganماه نیز از مسئولیت مبرا است. )  11سال و    9شده، پس فرضاً طفل دارای  

1992, 188 ) 

 

 گیری نتیجه 
 معضل این اگر است. جهان کنونی جوامع بزرگ مشکالت از یکی نوجوانان و اطفال بزهکاری پدیده

 و صنعت توسعه با   پدیده  این اکنون،  هم بوده، صنعتی پیشرفته کشورهای ویژه گذشته هایسال در

 از بسیاری مانند نیز ما جامعه.  است  شده  جهانی دنیا، در شهرنشینی گسترش و آن عوارض انتقال

 کیفی و کمی ازدیاد شاهد غرب فرهنگ  هجوم  و صنعت پیشرفت با به ویژه در حال توسعه، جوامع

. اهمیت توجه به شخصیت و حیثیت اطفال در هنگام رسیدگی  است گردیده اطفال بزهکاری پدیده

دقت  کند که قانونگذار تشریفات رسیدگی خاصی را که با  به جرایم ارتکابی توسط آنان ایجاب می

نظر در روحیه و شخصیت این گونه اشخاص تدوین گردیده است، در حین رسیدگی به این جرایم  

 پیشگیرانه تدابیر قالب در عمدتاً که بزهکار و متهم نوجوانان و کودکان از حمایتها لحاظ نماید.  آن 

 سیاست توجه مورد کیفری  فرایند مراحل همه در باید سو یک از شود،می متبلور  بازپرورانه و

 ابزارهای و تدابیر کیفری عدالت نظام،  دیگر سوی از و  باشد کیفری  عدالت کارگزاران و گذاران

 نوجوانان و کودکان از  حمایت ،ترتیب این . بهگیرد به کار  هدف این به دسترسی برای را مناسب

 رفتاری وضعیت درست ساماندهی منظور  به نظام این هایقسمت همه در باید بزهکار و متهم

 صورت اجتماعی سالم زندگی  به آنان بازگرداندن و کیفری هنجارهای ناقض نوجوانان و کودکان

بزهکار  پذیرد اطفال  با  برخورد  در  کیفری  عادالنه  سیستم  یک  وجود  کننده  می.  تضمین  تواند 

اجتماع  آغوش  به  مجدداً  را  آنان  شایسته  و  مناسب  واکنش  اعمال  با  و  باشد  جامعه  سالمت 

 بازگرداند. در عین حال از بروز هرگونه واکنش افراطی و دور از منطق جلوگیری به عمل آورد.
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(، »عوامل بیرونی بزهکاری اطفال«، دو فصلنامه فقه و قضا، سال  1399اعلی امیری، سید هدی )

 . 16دوازدهم، شماره 
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در خصوص بزهکاری اطفال«،    92(، »بررسی نوآوری قانون مجازات اسالمی  1392دایی، مهدی )

 و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا 

رنه ) نظام1375داوید،  های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سید حسین صفایی و دیگران، (، 
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(، »راهبردهای اجتماعی و انتظامی در قبال بزهکاری اطفال و  1399ران )عبداللهی، سامان و همکا

 نوجوانان«، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال سیزدهم، شماره چهارم. 
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 تهران: نشر جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی. 

)مج پدرام  اطفال در حقوق  1392تبایی،  دادرسی کیفری  ترمیمی در  عدالت  تطبیقی  »بررسی   ،)
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 تحقیقات شاهرود. 

زهکاری اطفال و های اجتماعی به ب(، »پاسخ1399زادگان، حسنعلی و میرفردی، قدرت اهلل )مؤذن

 . 110، شماره 84نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان«، مجله حقوقی دادگستری، سال 
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