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 نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان
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 چکیده
در مهاده   ،با توجه به مبهانی فقههی  و عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم  قاعده درأ به

. اسهت  گرفتهه  پذیرش قرار عنوان یک قاعده مورد به 1175مصوب قانون مجازات اسالمی  150
سال  18همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از  71در ماده  افزون بر آن،

شهمول  این، دایره  وجود با. دنپوشانی دار شده است که با موارد قاعده درأ هم نیز مصادیقی اکر
 سهو قصهاص را بهه    یعنهی از یهک   ؛تهر اسهت   گستردهقانون مذکور  150نسبت به ماده  71ماده 

بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگساالن نیز  افزونگیرد و از سوی دیگر،  بر می صراحت در
حهال، نتیجهه    ایهن  با. توجه قرار داده است ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد ،وجود دارد

با این توضیح که در  ،در برابر این دو گروه سنی یمسان نبوده و متفاوت استمزبور اِعمال قاعده 
و از چرخه عهدالت کیفهری خهارج     مرتمب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها ،یم حدّجرای
های تعزیری  بلمه به مجازات شود، نمیمرتمب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج  اماشود  می

مسهاعد بهه حهال    ا .م.ق 71مجمهو  مهاده    درکهه  رسد  این به نظر می وجود با .گردد محموم می
ت احهراز رشهد و   رماده و ضهرو این زیرا با توجه به مصادی  متعدد مذکور در  ؛دباش نوجوانان می

در شهدید  غالبهاد   یهها  شود که مجهازات  میبه آن عمل منجر  کمال عقل در حدود و قصاص، در
 .قبال ایبان اعمال نبود

 .قاعده درأ، نوجوان، بزرگسال، شبهه، احراز رشد :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دههی مهاهوی بهه     در نظام پاسخمهمی را تحوالت  1175مصوب می قانون مجازات اسال

بینی رشد و  پیش آنها جمله ازکه  ورده استاَعمال ارتمابی کودکان و نوجوانان به وجود آ
سال به ماهیت و حرمت عمل ارتمابی در  18کمال عقل و ضرورت احراز آگاهی بالغ زیر 

سهال   18کمتهر از   امانچه فرد بالغ رو، چنا این از. باشد جرایم موجب حد و قصاص می
که حرمت یا ماهیت  مرتمب یمی از جرایم مستوجب حد و قصاص گردد در حالی ،تمام

 ههای  مجهازات  ،ای در رشد یا کمال عقل وی به وجود آیهد  دانسته یا شبهه عمل را نمی

سهن مرتمهب، وی بهه    بهه  توجهه   شود بلمه بها  شدید حد و قصاص اِعمال نمی« غالباد»
 .گردد های مقرر در فصل دهم قانون مجازات اسالمی محموم می مجازات

که مبنای دفع مجازات حد و قصاص است  رسد این بدین ترتیب، آنچه به اهن می

با مواد  71ن ماده ایماین صورت چه تفاوتی  چیست؟ آیا مبنای آن قاعده درأ است؟ در
ای دفع مجازات قاعده در فرضی که مبن ،وجود دارد؟ همچنین ا.م.ق 519 و 151 ،150

اگر این دیدگاه که مبنای دفع مجازات قاعهده   گفته چیست؟ درأ است رابطه مواد پیش

جرم مرتمب بزرگسال به اربهات   ،ا.م.ق 150مذکور است چرا با حصول شبهه وف  ماده 

مقنن ایبان را قابل مجازات از ( سال 18الغین کمتر از ب) در قبال نوجوانان اما رسد نمی
رسهد و   بهه اربهات مهی   قانون مذکور  71داند؟ آیا حد و قصاص در ماده  عزیری مینو  ت

رسهد و مبنهای    شود یا اساساد جرم به اربهات نمهی   سپس تبدیل به مجازات تعزیری می

شناسی  ولیت جرمؤلحاظ مس لیت کیفری او نیست بلمه ازؤومساز مجازات نوجوان ناشی 
رسهد کهه    دی در این خصوص به اهن مهی متعد های پرسشبنابراین، ابهامات و ؟ است

 .نماید ضرورت تحقی  در این زمینه را آشمار و توجیه می

 تبیین مفاهیم. 6
 بالشبهات أقاعده الحدود تدر. 6-6

یا و شبهه  یا آن است که فردی که از روی اشتباه« بالببهات أالحدود تدر»مفهوم قاعده 

حههد بهر وی جههاری  شهود   حمههم مرتمهب جهرم مههی   جههل بهه موضههو  یها جهههل بهه    

مفاد اجمالی قاعده آن است که »دیگر،  بیان به و (119ص ،ق1251مصهطفوی،  )شود نمی

ولیت کیفهری و اسهتحقاق   ئدر مواردی که وقو  جرم یا انتساب آن به مهتهم و یها مسه   

موجب این قاعده بایستی جرم و  مجازات وی به جهتی محل تردید و مبمو  باشد، به
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در خصهوص شهبهه موضهوعیه    (. 21، ص1171محق  دامهاد،  )«مجازات را منتفی دانست

 نظهر وجهود دارد کهه در    در مورد شبهه حممیه در فقه اختالف اما الفی وجود نداردتاخ

 .خواهد آمد ادامه

. نظر است اختالف ،دو باید حاصل شود یا هرو که شبهه برای قاضی یا متهم  در این

احادیای که در زیرا  ؛حاکم یا قاضی برخی معتقدند که شبهه برای مرتمب است نه برای

، ق1259موسهوی اردبیلهی،   )گردد می شده است شبهه به مرتمب باز در این خصوص وارد

یها  و که نزد قاضی یا متهم  جمعی معتقدند که شبهه اعم از این ،در مقابل (.87ص، 1ج

ای هم معیهار را حصهول    عده. یک از آنها حاصل شود موجب سقوط حد خواهد شد هر

محلّ عرو  شبهه در قاعهد   که پرسش دانند و در پاسخ به این  هه برای قاضی میشب

معیهار   کهه  دهنهد  پاسهخ مهی  هستند، یا هر دو  و مرتمب عمل یا قاضىیک از  کدام أدر

 (.128ص، 1ج، 1171 ممارم شیرازی،)تبخیص قاضى است

که عتقدند برخی م. نظر دارند اختالف« شبهه»، فقهای امامیه در تبیین افزون بر آن
واقع حرام است و ناشی از جهل  شبهه اعتقاد و یقین به مجاز بودن عملی است که در »

حممی تقصیری نیست بلمه از جههل قصهوری یها تقصهیری در مقهدمات ناشهی شهده        
از بهاب  »کهه  در راستای همین نظر آمده است  ،همچنین(. 167، ص1792، خهویی )است

شود،  بحث شامل جهل قصورى و تقصیرى مى مورد ، قاعد اصالة العموم و اصالة االطالق

مضهافاد اینمهه در   . زنهد  اما ادلة مربوط به وجوب تعلم احمام بر این قاعده تخصیص مهى 

ها ان کانت تزوجت فی عدة طالق لزوجها علی: عن امرأة تزوجت فی عدتها؟ فقال( ع)هّلل 

اذا : فان کانت تعلم ان علیها عدة و ال تدرى کم هی؟ فقال: قلت. الرجعة، فان علیها الرجم

کند  پذیرد و حمم مى حتى تعلم عذر را نمى ،علمت ان علیها العدة لزمتها الحجة فتسأل

ر این دیدگاه، د(. 197ص، 1ج ،ق1201موسوی بجنوردی، )«که بر وى تعلم الزم بوده است
لهذا   ؛شود که در یادگیری احمام کوتاهی نمهرده باشهد   قبول واقع میجهل کسی مورد 

کسی که توان آگاهی از احمام قانونی و شرعی را داشته باشد جهل وی به عنوان شبهه 

 .گیرد قبول قرار نمی مورد

در راستای این . ای تفاوتی بین جهل قصوری و تقصیری قائل نیستند عده ،در مقابل

که رسد  به نظر مى»اند که  و گفتهند دار باور شبهه در این قاعدهبودن عام به  نظر برخی

« الف و الم»گیرد؛ به جهت اینمه  می مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر قاعده

مصادی  شبهه  در الببهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است و شامل کلیه
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آن وجود ندارد که حاکى از   ده و مستنداتعالوه بر این، هیچ قیدى همراه قاع. شود مى

آید که تفهاوتى   می همچنین از ابالق قاعده بر. خاصّى باشد تخصیص شبهات به شبهه

 مضافاد بر اینمه روایاتى کهه جاههل بهه   . بین جهل قصورى و جهل تقصیرى وجود ندارد

بنابراین،  .شوند دارند مطل  و عام بوده و شامل کلیه شبهات مى حمم را معذور اعالم مى

شود و در داللت  شامل تمام مصادی  شبهه مى و باید گفت که کلمه الببهات عام بوده

، 1171محق  دامهاد،  )«قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهى و نقصى وجود ندارد

 (.28ص
صاحب  .دانند ، برخی از فقیهان شرط ربوت حد را علم به تحریم آن میافزون بر آن

یشترط في تعلق الحد بالزاني و الزانیة العلم بالتحریم علیه حین »که ست جواهر معتقد ا

الفعل أو ما یقوم مقامه من االجتهاد و التقلید، بل یمکن تحصیل اإلجماع علیه فضال عن 

وی در این عبارت علم  .«محکیه، مضافا إلی األصل و خبر درء الحد بالشبهة و غیر ذلک

اشی از اجتهاد یا تقلید باشد شرط ربوت حهد دانسهته   به تحریم یا ظن معتبری را که ن

، 21ج، ق1202 نجفهی، )بهود  رو، هرگونه جهلی مانع از اربهات حهد خواههد    این از. است

 (.561ص
اعم از ، کند ای است که مجازات را دفع می بنابراین، منظور از قاعده درأ حصول شبهه

در فقه در خصوص  ،همچنین .یدیک از آن دو به وجود آ که نزد قاضی یا متهم یا هر این

انهد ولهی در شهبهه حممیهه      شبهه موضوعیه اختالفی نیست و آن را  مسمو  دانسهته 

شبهه اعم از حممیه که رسد  این به نظر می وجود با. کر شدباال ا اختالف هست که در
عنوان عذر محسوب و چنانچهه اربهات شهود مهانع از      در قبال نوجوانان به ،یا موضوعیه

 .ایبان شودمجازات 

 عمال ارتکابی نوجوانانا .6-9

نیهز   سال تمام شمسی اسهت و  18منظور از نوجوانان در این نوشتار افراد بالغ کمتر از 

باشهد کهه جههت اجتنهاب از      م ارتمابی این گروه سنی مهی یاَعمال ارتمابی، جرا مراد از

 .شده است این اصطالح استفاده زنی، از برچسب

که  ای وجود دارد مبنی بر این شناسی نظریه در مباحث جرمکه باید گفت توضیح در 

زیرا این افراد اگهر واقعهاد دارای    ؛وارد آید...  نباید به افراد انگ مجرم، بزهمار، خالفمار و

ر ارر این فبارهای کااب و فرو ریخهتن قهبح   باین صفات نباشند مممن است در آینده 
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نظریهه  »ایهن دیهدگاه بهه    . نبهان دهنهد  را های متناسب با آن اوصهاف   واکنش اَعمال،

نظر  تورم کیفری صرف زنی، از دیدگاه نظریه برچسب» .معروف شده است1«زنی برچسب

 (.69، ص1180، و دیگران زاده حبیب)«شود زایی نیز می موجب جرم، انگاری از جرم

زیرا  د؛گیر ای به خود می اتب نمود ویژهبه مر در خصوص کودکان و نوجوانان این امر

سو کود  یا نوجوان در مرحله رشد قرار دارد و شخصیت وی هنوز کامل شمل  ز یکا

ولیت کیفهری  ؤپذیر است و از سوی دیگر اصوالد با توجه به عدم مس نگرفته و  نیز تلقین
ول اَعمهال خهود   ؤبهور کامهل مسه    ا بهه هولیت کیفری نوجوانان، آنؤابفال و نقصان مس

تها   ،رو ایهن  از .اسهت  ربیت آنان کوتاهی نمهوده بلمه این جامعه است که در ت ،نیستند

هماری ابفال زب های مرسوم حقوق کیفری مانند بزهمار و آنجایی که مممن است از واژه

 (.186ص ،1170 ،راب و هینز)نوجوانان نباید در برابر کودکان و نوجوانان استفاده شود و

نهی، مناسهبات   ز بدین ترتیب، یمی از قلمروهای اصلی تحلیهل در دیهدگاه برچسهب   

ایهن   پیامهد . دارنهد  موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را
 .اسهت « بهد نهامی  »احتمال وقو   ،زنی ویژه محصول فرایند برچسب قبیل مناسبات و به

تواند آرار منفی خاص خود  زنی می آنند که فرایند برچسب زنی بر پردازان برچسب نظریه»
و  آید بدنامی حاصل از برچسب بر قامت مجرم راست می ،همچنین. اشدرا در پی داشته ب

گذارد  هم بر نو  نگاه دیگران بر فرد ارر می ،لذا این وضعیت. شود آسانی از او جدا نمی به

، افرادی که بر افزون بر آن(. 170، ص1188معظمی، )«و هم بر نو  تصور او درباره خویش
آید واکنش  وارد می اینهاو مانند « تیزهوش»، «ابله» ،«کودن»هایی مانند  ا برچسبهآن

 9.(22ص ،1181،روزنهان و سلیگمن)دهند از خود نبان می را ها متناسب با آن برچسب

بدین ترتیب، جامعه باید به کمک خانواده و مدرسه ببتابد تا ناسازگاری و ناهنجاری 

ر، در درجه اول خانواده و دیگ بیان به. کود  یا نوجوان تبدیل به اعمال مجرمانه نگردد

                                                                                                                                   
1. Labeling theory. 

اند نبهان داده   میالدی انجام داده 1768در سال « جاکوبسن»و « روزنتال» این موضو  در آزمایش تجربی که. 5
دسهته  . آموزان یک مدرسه به دو دسته تقسیم شهدند  در یک آزمون، گروهی از دانش ،توضیح آنمه. شده است

حاصل . همان حال دسته دوم را افرادی با هوش خطاب کردند کنداهن و کودن نامیدند و درنخست را در انظار 
استداللی که برای . آنمه بعد از مدتی نمرات درس اعضای دو دسته به ترتیب سیر نزولی و صعودی را آغاز کرد

سهاخته و پرداختهه    هایی که برای آنان شد آن بود که اعضای هر دسته خودپنداره ه میئتوضیح این وضعیت ارا
 .اند هایی که جمع به آنان وارد آورده با ایفای نقش کودن و با هوش خود را سامان داده شده و همچنین واکنش
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زیهرا در تربیهت    ؛ول هسهتند ؤجامعه در خصوص اعمال در تعار  با قانون کودکان مس

ولیت ؤکودکهان فاقهد مسه   »اند و از سهوی دیگهر    صحیح و درست کود  کوتاهی کرده

توان ایبان  پس چگونه می .باشند ولیتی همسان با بزرگساالن میؤمسدارای یا و کیفری 

رفتار مجرمانه کودکان و نوجوانان گذرا و ناپایدار است و  و نیزهمار نامید؟ را مجرم یا بز

تههدریج تهها زمههان بلههوغ و پختگههی روانههی و اهنههی اصههالح     در جریههان رشههد و بههه 

 (.157، ص1170 زادگان، مؤان)«گردد می
ههای خهود در خصهوص بزهمهاری جوانهان و       هها و تحقیه    نیز در یافته ماتزا دیوید

افراد جوان و نوجوان معموالد بین دو قطب رفتارهای متعارف »کند که  نوجوانان بیان می

که خود را کامالد به  بدون آن ،اند گیرد ه سرگردان  می بر و نامتعارف ه که جرم را نیز در 

نهایهت بهه    او مدعی است که اغلب این افهراد در  ،همچنین .یمی از آن دو پایبد بدانند

 هها را بهه   ندگی کبیده شده و این رفتارها و شهیوه های متعارف ز سمت رفتارها و شیوه

اگر در این که کند  او اضافه می. گزینند می عنوان الگوهای حمایت زندگی و رفتار خود بر
ای رسمی و واکنش اجتماعی در برابر  سنین سرگردانی، یعنی جوانی و نوجوانی، مداخله

توانهد در   رد، این حادره میهایی خاص از رفتارهای نامتعارف این قبر صورت بپذی گونه
جهت حرکت دادن آنان به سمت نوعی حالهت نسهبتاد دائمهی بزهمهاری، کهامالد مهؤرر       

 (.72، ص1172، پور نژاد و قلی ، رحمیآقایاری)«باشد

کهود  و دوری از   ةسهان، بها توجهه بهه رعایهت هرچهه بیبهتر مصهالح عالیه          بدین
، کمیته حقهوق  «بزهمار»یا  «رممج» های زنی به دلیل بار منفی و سنگین واژه برچسب

" Children in conflate the law" کهه اصهطالح  سعی نموده است  5009کود  از سال 

کمیتهه در  ایهن  لهذا  . نماید «مجرم نوجوان»یا  «کود  بزهمار»تدریج جایگزین  را به
در خصوص حقوق کهود  در دادرسهی نوجوانهان ممهرراد از ایهن       10تفسیر عام شماره 

 (.9، ص1187 ،و معظمی انییابراهیمی ورک)ده کرده استعبارت استفا

زنی و نیز با توجه به  شناسی و نظریه برچسب های جرم بدین ترتیب، با توجه به یافته
 یافته، ولیت کیفری نقصانؤولیت کیفری یا مسؤدوره رشد کود  و نوجوان و فقدان مس

ه رو، مها به   این از. تناب شودعناوینی که بار منفی بیبتری دارند اج کارگیری بهباید از 

استفاده « اَعمال ارتمابی نوجوانان» م نوجوانان یا بزهماری نوجوانان از اصطالحیجای جرا
 .ایم ردهک
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 م بزرگساالنیجرا .6-9

دیگر، اشخاصی  عبارت به و باشد سال تمام می 18منظور از بزرگساالن کلیه افراد باالی 

اداره . شهوند  بزرگسال محسوب مهی  گذشته باشدسالگی  18ماه از ورود آنها به  15که 
که آورده است  5/6/75مورخ  1055/75/9حقوقی قوه قضاییه در نظریه مبورتی شماره 

سهالگی گذشهته    18ماه از ورود سنش به  15 سال تمام کسی است که 18منظور از »
ل سها  18توان  سالگی گذشته را نمی 19ماه از ورود سنش به  15لذا کسی که  باشد و

 .«تمام دانست

بینهی کهرده    قاعده درأ را پهیش  1175ا مصوب .م.ق 151 و 150گذار در مواد  قانون
پوشانی  تواند هم همان قانون می 71است که در مصادیقی از آن با موارد مذکور در ماده 

نیز علهم مرتمهب بهه حرمهت رفتهار      این قانون  519در ماده  افزون بر آن،. داشته باشد

رو،  این از. ولیت وی در جرایم موجب حد الزامی دانسته استؤی احراز مسارتمابی را برا
که آیها مصهادیقی ماننهد     ارزیابی اِعمال قاعده درأ در قبال نوجوانان و بزرگساالن و این

قهانون   71که در ماده « رشد و کمال عقل»و  «عدم در  حرمت و ماهیت» ،«شبهه»

 519و  151 ،150ارد مذکور در مهواد  در خصوص نوجوانان آمده است همان مومذکور 
حرمت شهرعی  » و «شبهه یا تردیدوجود » ،«ولیت کیفریؤشرایط مس» آن قانون یعنی

سهان   بهدین  تفاوتی وجود دارد مبنای آن چیست؟باشد یا خیر و اگر  می« رفتار ارتمابی

 .گردد در قبال نوجوانان و بزرگساالن آشمار می أردلزوم بررسی افتراقی قاعده 

 درأ قلمرو قاعده -9

بندی چهارگانه از جرایم  در جرایم با توجه به ببقهدرأ قاعده  تبیین حدود و رغور اِعمال

و  ضهروری اسهت   تعزیهرات  و حهدود، قصهاص، دیهات   یعنهی   ات اسالمیازدر قانون مج

قاعهده در مفههوم   ایهن  در  «حد»که آیا واژه ها پاسخ داد  همچنین، باید به این پرسش
 شود؟ قصاص و تعزیرات را نیز شامل میاین که یا و اخص آن است 

 ودحد .9-6

 میزان و کیفیت اجرای آن در شر  ،حد مجازاتی است که موجب، نو »در مفهوم اخص 

المسامحة في »بر پایه این گفته که  از برفی،(. ا.م.ق 12 ادهم)«استشده مقدس تعیین 

بل از ربوت مبتنی بهر مسهامحه و   حدود ق ،«الحدود إّنما هي قبل ثبوتها، ال بعد الثبوت
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سهخت و   ،ههای مسهتوجب حهدود    گرچه اغلب مجهازات اتساهل است و از برف دیگر، 

بنابراین، بنای شار  مقهدس در  . باشد مبمل می هاولی بری  اربات آن ندستهسنگین 

بباببهایی  )باشهد  حدود بر سِتر و پوشاندن گناه و توبه مرتمب نزد خود و پروردگار مهی 

ای مجهازات حهدی برداشهته     رو، با هرگونه شهبهه  این از (.12ص، 12ج، ق1218 حائری،

این تردیدی نیست که  ،خیر شود یا مبمول حدود میدرأ که قاعده  پس در این. شود می

در معنای  «حد»اختالف در این است که آیا واژه  اماگیرد،  بر می کلیه حدود را در قاعده
 شود؟ عزیرات نیز میکه مبمول قصاص و ت خاص آن است یا این

 قصا، .9-9

. گردد الناس محسوب می ح  ءقصاص جز ،دنباش اهلل می خالف حدود که اغلب از ح  بر
و دانند  اهلل می حقوقجزء که مجازات معین دارد  واسطه این البته برخی قصاص را هم به

حهدود  چون  ،باید دانست که قصاص نیز در حقیقت از حدود اللّه است... »اند که  گفته
شده باشد جزء  اللّه منحصر به شالق نیست و هر کیفرى که از جانب خداى تعالى معین

اما بعضى از این کیفرها جزء حقوق شخصهى اسهت و تها مهدعى     . حدود اللّه خواهد بود

 حاجی ده آبهادی، )«خصوصى شمایت نمند و به مطالبة آن اقدام نمند، قابل اجراء نیست

اقوال مختلف  ،شود یا خیر قاعده درأ مبمول قصاص نیز میکه آیا  ر ایند (.22، ص1182

ظاهر بلمه صریح کالم شیخ بوسى در مبسوط، شهید » .وجود دارد هایینظر و اختالف

مفت اح  ، سید محمدجواد عاملى صاحب روضة المتقینرانى در مسالک، مجلسى اوّل در 

در جامع البتات آن  در تعلیقاتش بر کتاب القصاص کبف اللاام و میرزاى قمى ةالکرام

مجم ع  ظاهر سخن مقهدس اردبیلهى در   . شود است که این قاعده شامل قصاص نیز مى

 (.21، ص1185استادی، )«و صاحب جواهر عدم شمول آن است الفائدة و البرهان

النهاس اسهت و مبنهاى     چون قصاص از جملة حقهوق  ،به نظر برخى از فقهاى عظام

قصاص عار  شود   اى در باب چنانچه شبههلذا ست الناس نیز بر مداقه و تدقی  ا حقوق

، عهدم االشهتباه،   عدم الغفلةتوان به این قاعده تمسک کرد و اصالت عدم النسیان،  نمى

که این اصول عقالیى در حدود  دلیل آن. عدم االکراه و غیر اینها مانع از جریان آن است

اما . تخفیف و على التسامح استعلى ال شود آن است که حدود اللّه مبنیاد اللّه جارى نمى
شهود و   است و باید تدقی  کرد، این اصول جارى مى« الناس حقوق»در قصاص که جزء 

در هر مورد که ادعاى شبهه شود چه نزد مجرم و چه نزد حاکم یا نزد هر دو، حاکم باید 
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 را جارى کند؛ یعنى نباید به صهرف پدیهد آمهدن شهبهه    ... اصالت عدم النسیان و  فوراد

شود که قاعد  مذکور در  بنابراین، جریان اصول مذکور سبب مى .قصاص را ساقط بداند

اما باید توجه کرد که در خصوص قصاص هم اصهول عقالیهى    .باب قصاص جارى نبود

الناس مبنى بر مداقه و تدقی  است اما این  شود؛ زیرا درست است که حقوق جارى نمى

لة دماء و نفوس آنچه از ئدر مس». ى صرف استدقت نظر مربوط به مسائل حقوقى و مال

شود آن اسهت کهه مهمها     روایات کایره و تسالم اصحاب و مذاق شر  براى ما مسلم مى
همسو بها ایهن    (.198-181ص، ص1ج، ق1201بجنوردی، موسوی )«اممن باید احتیاط کرد

به  ،شود درأ است و در موارد شبهه ساقط مى قصاص مبمول قاعده» برخی معتقدند نظر

جهت حاکم  این ان و نقص عضو در کار است و ازی جله قصاص، پائکه در مس جهت آن

باید در حمایت از ح  مزبور نهایت دقت را به خرج دهد و در موارد وجود هرگونه تردید، 

برخهی از فقههای    ،همچنهین  (.28، صق1217حسهینی،  )«از اجراى آن جلوگیرى نماید

ممارم شیرازی، :  .ر)اند دود، قصاص و تعزیرات دانستهاین قاعده را مبمول حنیز معاصر 

را در خصهوص  درأ این، تعدادی از فقههای بهزرگ قاعهده     وجود با (.182ص، 1ج، 1171

را در معنای محدود و مضی  دانسته و «حدود »لفظ  صاحب جواهر. اند قصاص نپذیرفته
ت مفهوم تعزیر با حد برخى از روایات داللت بر مغایر» .داند آن را منصرف از قصاص می

توان انمار کرد که حد بر  بلى نمى. دارد بلمه برخى از این روایات صریح در مغایرت است

بنابراین در احمامى که مخالف با اصهول و عمومهات اسهت،    . تعزیر نیز ابالق شده است
 جایی که از شاید اقتصار بر حدّ به معناى اخصّ نه غیر آن خالى از قوّت نباشد، مگر در

بر همین اساس، مندرج نبودن قصاص در ابهالق   .فحواى کالم یا غیر آن فهمیده شود

 .(529ص ،21ج ق،1202 نجفی،)«شود حدّ، تقویت مى
 هاشهار  خاصی جرم به ،درأ قاعده بحث در 1175 مصوب ا.م.ق 150 ماده گرچها

 در را ههشب دماء، در احتیاط قاعده به توجه با مقنن که رسد می نظر به اما است دهمرن

 قانون این 71 ماده در صراحت به نوجوانان خصوص در لمن ؛است پذیرفته نیز قصاص

 .است دانسته منتفی را قصاص شبهه حصول با و نموده اشاره قصاص موجب جرم به

 تعزیرات .9-9

 معتقدند برخی خیر، یا شود می نیز تعزیرات مبمول درأ قاعده آیا که این خصوص در

 ،خیر یا است شده استفاده خاص مفهوم در حد آیا که آید می یدپد شک که جایی در
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گونه که بر حهدّ در برابهر    کلمه حدّ در روایات، همان» .کرد بسنده متیقن قدر به باید

 گردد و ظهور حدّ در هر شود، بر معناى اعم از حد و تعزیر نیز ابالق مى تعزیر ابالق مى

بایهد   ،در صورت نبودن قرینه بر یمى از دو معنا یک از این دو معنا به قرینه نیاز دارد و

قدر متیقّن از آن را بگیریم که حدّ شرعى به معناى خهاص اسهت، نهه معنهاى اعهم از      

 (.102، ص1172آقابابائی بنی، )«تعزیر

 معناى این لفظ مطل  مجازات الهى اسهت؛ زیهرا از  »ای معتقدند که  عده ،در مقابل
ههاى   لف و الم بوده و مفید عموم است، شامل مجازاتکه این لفظ جمع همراه با ا آنجا

شود و هیچ دلیل خاصى وجود ندارد که عموم این قاعده را تخصیص زده  تعزیرى نیز مى

 (.27، ص1197عی، لفخ)«اختصاص دهد( حدود)هاى معیّن  و آن را به مجازات

ة روضدر کتاب ( ره)مرحوم محمدتقى مجلسى »که  اند مچنین، برخی متذکر شدهه

شود و این نظهر متهین    فرموده است که حدود شامل حد و تعزیر و قصاص مى المتقین

اصالة العموم تدرء است، البته مواردى هست که به تعزیر ابالق حد شده است و بنابراین 

شود و تمامى نمات مربوط به حدود در این باب نیز  شامل تعزیرات شرعى نیز مىالحدود 

کهه تحقه  عهدالت و کمهک بهه       - ممت تبریع این قاعهده ح مضافاد. جارى خواهد بود

عموم فرمایش  رانیاد. کند این معنى در تعزیرات نیز تسرى یابد اقتضا مى - متهمین است
شهامل   - ن االمام یخطئ فی العفو خیر من أن یخطئ فی العقوب ة إ - (ص)رسول اکرم 

 (.557، صق1206، اصفهانی)«شود تعزیرات نیز مى
که قصاص را هایی  در این نوشتار دیدگاه نگارندهجه به مطالب مذکور، بنابراین، با تو

که این قاعده در  و بر مبنای ایناست دانند پذیرفته  و تعزیرات را مبمول قاعده درأ می

باشد به تبیین جایگاه آن در برابر آنهها پرداختهه    قبال نوجوانان و بزرگساالن جاری می
سپس بهه   خواهد شد؛صادی  شبهه بررسی و تحلیل م در ادامه نخسترو،  این از. است

گیری  نهایت نتیجه د و دریگردخواهد اشاره است شده  آرایی که در قبال نوجوانان صادر

 .ددر این باب خواهد آم

 درأقاعده  تیجه اِعمالبررسی مصادیق شبهه و ن .9

ر خصوص اِعمال قاعده درأ دشود عبارت از آن است که  پرسبی که در اینجا مطرح می

آیا درأ با اعمال قاعده  ،به بیان بهتر ؟به دنبال داردرا بزرگساالن و نوجوانان چه نتایجی 
که مجازات مقرر به مجهازات   یا اینو گردد  یا مجازات ساقط می ،شود مرتمب تبرئه می
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در خصوص ا .م.ق 519و  151 ،150تفاوت بین مواد  ،شود؟ همچنین تبدیل می یدیگر

، مصادیقی وجود دارد که این مصادی  تا حدودی بین مواد ون بر آنافزشبهه چیست؟ 

 .گردد در این قسمت این موارد بررسی می و دنپوشانی دار هما .م.ق 71مذکور و ماده 

 شبهه مصادیق. 9-6

 ولیت کیفریؤمس. 9-6-6

ولیت نه سال تمهام  ؤحداقل سن برای آغاز مس ،1175ا مصوب .م.ق 88با توجه به ماده 
به . شود ولیت کیفری تام محق  میؤسال تمام مس 18ست و با رسیدن به سن شمسی ا

درباره ابفهال و نوجوانهانی کهه مرتمهب جهرایم تعزیهری       »: موجب این ماده آمده است
سال تمام شمسی است حسب مهورد،   ارتماب، نه تا پانزده و سن آنها در زمانشوند  می

 :کند دادگاه یمی از تصمیمات زیر را اتخاا می

یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و  والدینتسلیم به  -الف
 مواظبت در حسن اخالق بفل یا نوجوان

در ایهن  تواند حسب مورد از اشخاص مذکور  هرگاه دادگاه مصلحت بداند می -تبصره

لت مقهرر را  تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ایل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهبند 
 :نمایدنیز اخذ 

شناس و دیگر متخصصهان و   معرفی بفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان -1

 همماری با آنان

فرستادن بفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصهیل   -5

 آموزی یا حرفه

 شکاقدام الزم جهت درمان یا تر  اعتیاد بفل یا نوجوان تحت نظر پز -1

بهه تبهخیص   بفل یا نوجوان بها اشهخاص   و ارتباط مضر جلوگیری از معاشرت  -2
 دادگاه

 های معین جلوگیری از رفت و آمد بفل یا نوجوان به محل -2

تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه بهه مصهلحت بفهل یها      -ب
صورت عدم صالحیت  در( الف) بند نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در

والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی بفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها بها رعایهت   

 قانون مدنی (1191) مقررات ماده
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 .تسلیم بفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است -تبصره

 نصیحت به وسیله قاضی دادگاه -پ

 دم تمرار جرماخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به ع -ت

نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری  -ث

 درجه یک تا پنج

ابفهال و نوجوانهان   فقط درباره  (ث) و (ت) تصمیمات مذکور در بندهای -1تبصره 
در مهورد ابفهال و    ( ث) اعمهال مقهررات بنهد   . اسهت سال قابهل اجهراء    دوازده تا پانزده

 .است  الزامی ،اند مرتمب شدهرا نی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج نوجوانا

صورتی  هرگاه نابالغ مرتمب یمی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در -5تبصره 

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

 تها ( الف) ورت یمی از اقدامات مقرر در بندهایاین ص و در غیر شود میمحموم ( ث) یا

 .گردد میدر مورد آنها اتخاا  این ماده (پ)
این ماده، دادگهاه  ( ب) و( الف) در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای -1تبصره 

ههای   تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گهزارش  ابفال و نوجوانان می
ضع بفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار که مصلحت بفل یها  مددکاران اجتماعی از و

 .«نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید

هایی  هایی وجود دارد و لذا پرسش رسد که در این ماده از چند جهت ابهام به نظر می
 :گردد از جمله این که در خصوص آن مطرح می

 پانزدهتا  نه مذکور مادهبه موجب صدر کیفری ولیت ؤسن مس، با توجه به این که اوالد

بیهان گردیهده   سال قمری  ماده دوازده تا پانزدهآن  5تبصره بب   و شمسیتمام سال 
 ؟یا خیر وجود داردآن  5ی بین صدر ماده و تبصره تعارضاست آیا از این جهت 

فری قائل ولیت کیؤنابالغ مسافراد برای  1175آیا قانون مجازات اسالمی مصوب  ،رانیاد

 شده است یا خیر؟
شامل نابالغ آن را ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر  ا.م.ق 88ماده  5تبصره  ،رالااد

باشهد   قمری ده روز کمتر از سهال شمسهی مهی    سالکه  با التفات به این پسر بدانیم و

که حمایت از آن دارد ( استهبت ماه شمسی  دوازده سال قمری معادل یازده سال و)
ماده صدر باشد که این با  سال و اندی می 11ولیت کیفری برای نابالغ پسر ؤکه سن مس

همهان   129و ماده ( دانستهسال شمسی  12تا  7ت کیفری را یولؤکه سن مس)مذکور 
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بین جمع لذا . تعار  دارد( استسال قمری اعالم داشته  12تا  7که سن بلوغ را )قانون 

 این مواد چگونه خواهد بود؟

؟ چنانچه متفهاوت  یا خیر ولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت استؤآیا سن مس ،عادراب

 پذیر است؟ چگونه اممانا .م.ق 129 و 88اد ومبین نباشد جمع 

ولیت ؤدر مقام بیان سن مس ا.م.ق 88ماده که  باید گفتپاسخ به پرسش نخست در 

 مهاده این  راکه صدر؛ چاین ماده تعارضی ندارد 5 با مقررات تبصرهلذا کیفری نیست و 
است که سن آنها در زمان ارتماب جرم، نه  یابفال و نوجوانان« جرایم تعزیری»راجع به 

جرایم »این ماده آمده راجع به  5 در تبصرهکه و آنچه  باشدتا پانزده سال تمام شمسی 

تربیتهی   نابالغ است که حسب مورد مبمول اقهدامات تهأمینی و   «موجب حد یا قصاص

 .شود می مادهور در این مذکبندهای 

، 1175ا مصوب .م.ق 128و  126با توجّه به صراحت مواد در خصوص پرسش دوم، 

 .ولیت کیفری ندارندؤافراد نابالغ مس
توجه به با  ا.م.ق 88ماده  5تبصره باید گفت که صدر  در پاسخ به پرسش سوم نیز

دختهر  و  قمری اسهت  سال 12تا  15همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ  129ماده 
که به سن بلوغ را دخترانی  ،تبصرهاین شود، لمن ایل  سال بالغ محسوب می 7بیش از 
سال دارند و مرتمب یمی از جرایم موجب حد  15که کمتر از را اند و نیز پسرانی  نرسیده

 .گردد می شامل، شوند یا قصاص می
همان سهن بلهوغ   ولیت کیفری ؤسن مسدر خصوص پرسش آخر باید اشاره کرد که 

قانون مذکور آمده با  88در ماده که اکر شده است و آنچه ا .م.ق 129است که در ماده 

 9.این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است 128توجّه به ماده 

ولیت کیفری به ایهن  ؤمس»که  اند لیت کیفری چیست؟ برخی گفتهؤواما مراد از مس
آزادانهه و آگاهانهه مرتمهب    کهه  خالف قانون خود را  ست که انسان نتایج کارهایا معنا

زند مانند مجبور  پس کسی که بال اراده دست به عمل ممنوعی می. شود تحمل کند می

کسی که دست به عمل حرامی  ،همچنین. ولیت کیفری نخواهد داشتؤهوش، مس و بی

مجنهون و  کنهد ماننهد    زند و آن را اراده هم کرده است ولی معنای آن را در  نمی می

                                                                                                                                   
 .57/1/1172مورخ  179/72/9شماره اداره حقوقی قوه قضاییه به نظریه مبورتی :  .ر. 1
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 (.167ص، 1ج، 1170، عوده)«ولیت نخواهد داشتؤکود  مس

ولیت جزایی عبارت است از ؤمس»: نیز آمده استلیت کیفری ؤودر تعریف دیگر از مس

رشد عابفی، فمری و  .1: قابلیت انتساب جرم به مجرم که برای آن دو شرط الزم است

 (.111، ص1127غفوری غروی، )«داشتن اختیار و توانایی. 5عقلی 

بلوغ »دارند که  و بیان میدانند  ولیت را همراه با بلوغ میؤبرخی از فقها پیدایش مس

ای که مایه بقای نسل انسان شود و با قهوت   گونه عبارت است از کمال ببیعی انسان به
خوانسهاری،  )«عقل انسانی همراه باشد و آن حالت انتقال کودکان به چنین حدی اسهت 

که اغلب فقیهان امامیه در بحث بلوغ بهه   این وجود با ،نینهمچ(. 165ص، 1ج، ق1202

شناخت از بری  لغت  ای ببیعی و قابل بلوغ را پدیده صاحب جواهراند،  کرده سن اشاره

بها  »کهه  درسهتی معتقدنهد    بهه نیز رخی ب .(12ص، 21ج، ق1202 ،ینجف)ددان و عرف می

شود که دخالت سن  می ولیت جزایی روشنؤتحلیل عناصر مرتبط با اهلیت حقوقی و مس

بلمه دخالت سهن حهداکار از نهو      ،تواند به نحو موضوعیت باشد باره اصوالد نمی این در
 (.185، ص1171نوبهار، )«دخالت بریقی است

کهه  را ههایی   ولیت کیفری را دارای مراحلی دانسهته و دوره ؤ، برخی مسافزون بر آن
رو، مرحله  این از. اند برشمرده ،رسدکند تا به مرحله کمال ب انسان از روز والدت بی می

بهه   ؛انهد  کود  غیرممیز نامیهده  ،بهره است اول را که انسان از استعداد در  و فهم بی

اند  کود  ممیز گفته ،مقطعی که ببر از ادرا  ضعیف برخوردار استیعنی مرحله دوم، 
بالغ و رشید  انسان ،نهایت مرحله سوم را که انسان دارای ادرا  و شعور کامل است و در

 .اند نامیده

رشد و آگهاهی فمهری    ،ولیت کیفریؤکه گوهر و بنیاد مس توجه به این بنابراین، با
موقهوف شهدن اصهل و مراتهب     لهذا  گیهرد   تدریج در فرد شمل می است و این عنصر به

 .ببیعی و معقول است ،ولیت کیفری به میزان رشد و آگاهیؤمس

بهر پایهه خطها     ،ولیت کیفریؤخالف مس رشناسی ب نظر جرم ولیت ازؤمس ،همچنین
اجتمها  را تهدیهد   ( مرتمهب )وسیله عامهل فعهل    نبوده بلمه بر پایه خطری است که به

 این از. ولیت کیفری مبتنی بر آگاهی فاعل بر انجام عمل مجرمانه استؤما مسا ؛کند می

عمل  غر  عمده از اجرای مجازات بر مرتمب، این است که او را متوجه نادرستی»رو، 
حال اگر . ارتمابی سازد تا در آینده راه اصالح خود و تر  اعمال مجرمانه در پیش بگیرد

نتیجهه روان او از   ممنوعیت و مجرمانه بودن فعل را ندانهد و در  ،انسان در زمان ارتماب
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، 1192کالنتری، )«فایده خواهد بود اندیبه مجرمانه خالی باشد، اجرای مجازات لغو و  بی

 (.62ص

 رشد. 9-6-9

کیفیات »آن از تبخیص حسن و قبح اعمال است و منظور  «رشد جزایی»مبنا و مأخذ 

توانایی تبخیص حسن و قهبح افعهال را    ،ای است که شخص واجد آن و ملمه« نفسانی

 (.116ص، 1186لنگرودی، )دیگر، دارای قوه تمیز خوبی و بدی است بیان به و دارد

کافی عقلی و قوه تمییز و تبهخیص ضهرورت   پیبرفته، رشد  یهای حقوق در نظام»

ولیت کیفری اصهوالد مسهئله   ؤعنوان رکن اصلی مس داشته و بدون احراز رشد جزایی به
لنگهرودی،  )«قابلیت انتساب و مجرمیت که الزمه اعمال مجازات است منتفی خواهد بود

 (.119ص، 1186
 عنهوان  بهه . اند کرده هدر فقه برخی از فقها به رشد نیز در کنار بلوغ اشار ،سان بدین

ساله را افزون بهر بلهوغ بهه رشهد     پانزده قصاص دختر نه ساله و پسر  عالمه حلی ،ماال
 (.117، صق1215حلی، )مبروط نموده است

رشد در مقابل سفه اسهت و  » .، رشد مدنی متفاوت با رشد جزایی استافزون بر آن
 یر صحیح تصرفاتی نمایدشود شخص در مال خود به نحو غ ای است که مانع می آن ملمه

و بههه عبههارت مختصههرتر، رشههید دارای ملمههه اصههالح مههال اسههت و امههوالش را تبههاه   

رو، حجر جزایی مستلزم حجر مدنی است ولهی   از این  (.86، ص1170گرجی، )«کند نمی
زیرا هرکس خوبی و بدی را در  نمند بهه   ؛ای با حجر جزایی ندارد حجر مدنی مالزمه

 .دهد ن را هم تبخیص نمیو زیا بری  اولی سود

رشد جزایی از مقولهه  »زیرا  ؛همچنین رشد جزایی با بلوغ جنسی نیز متفاوت است

تمیز و در  بوده که به قوای دماغی و عقلی مربوط است و بلهوغ جنسهی مربهوط بهه     

زمانی ظهور آنها در افراد، این دو پدیده  وجود هم تمامل قوای بدنی و جسمی است و با

ولیت ؤآنچه مال  اهلیت جزایهی و تحمیهل مسه    .و ملزوم یمدیگر نیستند ضرورتاد الزم

 (.171، ص1181 رهامی،)«کیفری است رشد جزایی است نه بلوغ جنسی

 ادراک حرمت و ماهیت عمل و کمال عقل. 9-6-9

تحمیل مجازات بر کسی که ادرا  کامل نسبت به موضو  جرم ندارد به لحهاظ عقلهی   

مجازات نوجوان بالغی که فعل زنا یا لواط را به فردی نسبت  ،ماال عنوان به. قبیح است
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گذار کیفری  رو، سیاست این خالف عدالت است، از، داند دهد ولی ماهیت عمل را نمی می

بور تلویحی  سال را به 18افراد بالغ کمتر از  ،بار در عدالت کیفری ابفال نخستینبرای 

راز رشد ایبان در جرایم موجهب حهد و   فاقد ادرا  کامل و کمال عقل دانسته و به اح

 ادرا  ماهیت عمل چیست؟ و اما منظور از کمال عقل. قصاص تأکید کرده است

دریافهت کهردن، ههوش و شهعور ااتهی و خهرد        ،ی فهمیهدن اعقل در لغت به معنه 

ای بهاالتر از در    تهوان درجهه   رو، کمال عقل را می  از این (.825، ص1189معین، )است
. فرد بتواند نتایج و پیامهد عملهش را بفهمهد    دیگر، بیان به و انستحسن و قبح امور د

 عنهوان  بهه . اند سان، برخی از فقیهان امامیه کمال عقل را در شرایط قصاص آورده بدین

، ق1201 ی،حل)دانسته« لکمال عق»را شرایط قصاص  ازشرط چهارم  محق  حلی ،ماال

اشهاره نمهوده    «کمهال عقهل  »بهه   ،در بحث شهرایط قصهاص  نیز  شهید رانی و (512ص

 (.62ص، 1176 عاملی،)است

 که مرتمب بداند که عمل وی ممنو  یا حرام است نیاز به فهم و برای این بنابراین،
رو، رأی غالب و نظر اکار حقوقدانان بر  این از .شعوری باالتر از در  حسن و قبح دارد

کهه فاعهل   آن رد مگهر  نیت جزایی یا قصد مجرمانه اممان ندا این است که تممیل سوء
پس برای فهم این میزان از  (.128، ص1181میرسعیدی، )بداند فعل او ممنو  و جرم است

اسهت  « کمهال عقهل  »ای متعارف کهه اصهطالحاد    رسیدن به درجه ،امور و مسائل مادی

کود  ممیز را دارای در  و  نیز برخی از حقوقدانان اسالمی که چنان ،باشد ضروری می
از  ،اند که کود  در این مرحلهه  ته و گفتهنسیح بودن عمل ارتمابی دافهم ضعیف از قب

 .مند نیست دانش و تجربه به میزانی که جایگاه خود را در مقابل قانون بفهمد بهره

مفهوم ادرا  نوعی توانایی » .منظور از ادرا ، توانایی فهم آرار و ماهیت عمل است
در اصطالح جزایی  و شود خص میسر میفهم معانی برای ش ،واسطه آن اهنی است که به

ی قدرت تبخیص غیرقانونی بودن عمل، تبخیص خوب و بد، حسهن و قهبح و   ابه معن

بینهی آرهار    ی در  ماهیت رفتار و پهیش اارتماب آن از روی عمد و اراده است و به معن
 (.22، ص1187الهی،  فرج)«مترتب بر آن است

توانایی در  ماهیهت افعهال و   »که است  آمده چنین «ادرا »از در تعریف دیگری 

ز ممنهو  را ادرا  یها تمییهر    مباح ا و در  آرار و تبعات آن و قدرت تمییز خوب از بد
 (.115، ص1171اراکی، )«گویند

برخی دیگهر   .این، برخی معتقدند که تمییز یک درجه باالتر از ادرا  است وجود با
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ظر لغوی با یمدیگر تفهاوت دارنهد   ن ادرا ، تمییز و شعور هرچند از»که نویسند  مینیز 

سان ادرا   بدین(. 96، ص1189معین، )«شوند ولی در معنای حقوق مترادف محسوب می

یا تمییز عبارت است از توانایی شخص بر فهم ماهیت رفتار خهود و آرهاری کهه بهر آن     

یها  و سهرقت   مال) این فهم الزم است هم به فعل تعل  گیرد» ،همچنین. مترتب است

و نیهز بهه    بر مال غیر یا سلب حیات اسهت  ءکه استیال هم به نتایج ببیعی آنو ( قتل

، 1187الههی،   فهرج )«(؟که مبهاح اسهت یها ممنهو     ) های اجتماعی فعل تعل  گیرد ارزش

 (.22ص
عنهوان شهرط اجهرای     بینی عناصر عقل، اختیار و علم به حرمت به پیش»بنابراین، 

از ارکهان  ، اختیار و علم به ممنوعیت ،درا نظر فقها ا مجازات به معنای آن است که از

رو، مقصهود از مبهروط    ایهن  زا .(98ص ،1181 میرسعیدی،)«ندباش ولیت کیفری میؤمس

ولیت کیفری تام، هرگونه ؤآن است که برای تحق  مس ،ولیت کیفری به بلوغؤبودن مس
فهرد بهالغ   کند، بلمه مراتبی از این سه عنصر که در  ادرا ، اختیار و آگاهی کفایت نمی

 .ولیت کیفری باشدؤتواند موجب مس حاصل شود می

ول دانست که جرم ؤتوان مس شخص را هنگامی می ،نظر حقوق کیفری از ،همچنین
عامل آزادانه و با قصد ارتماب و در عین  ،دیگر عبارت به و ستناد داده شوداارتمابی به او 

گذار ابفال و  همین سبب قانون به. زده باشد ادرا ، شعور و اختیار به ارتماب عمل دست

بور  سال را به علت عدم کمال در ، تبخیص فقدان و اراده صحیح به 18ن زیر نانوجوا
 .داند ول میؤنسبی مس

ولیت ؤآید که جوهر و بنیاد مس بنابراین، از آنچه که اکر شد این نتیجه به دست می

کهه تعزیهر   آن ت به دلیهل  رو، در تعزیرا این از و رشد و ادرا  تمییز است ،کیفری تام
 بینی کند کهه بهه   تواند تأدیب مناسب را پیش می( امام)حاکم لذا نوعی از تأدیب است 

گهر شهده اسهت و در حهدود و      جلهوه ا .م.ق 87های تخفیف یافته در ماده  صورت پاسخ

 ادهم)ها منصوص هستند و قابل تقلیل و تبدیل نیستند  که مجازاتآن قصاص به دلیل 
ولیت کیفری کامل خواسته ؤبینی مراتبی در مس گذار کیفری با پیش سیاست( ا.م.ق 517

 ،ولیت کیفری و مجهازات ؤباب مس». ها در قبال نوجوانان اجرا نبود است تا این مجازات

رو کههه حمههم بههه مجههازات و اجههرای آن از   آن ارتبههاط وریقههی بهها حاکمیههت دارد، از 
تواند در اجرای مجازات همچون  حاکمیت صالح می. های انحصاری دولت است صالحیت

ولیت ناشی از جرم مستوجب قصاص یا حد یا تعزیهر باشهد بها    ؤخواه مس ،امری عمومی
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هایی را در به کیفر رساندن آنان  محدودیت ،رعایت مصالح عمومی و وضعیت نوعی صغار

 (.22، ص1181میرسعیدی، )«بینی نماید پیش

 درأ نتیجه اعمال قاعده. 9-9

اجراى حدّ در مورد متهم به دلیل حصول شبهه متوقهف شهد، ههیچ     که آیا پس از آن

شود؟ در این موارد، آیا مرتمب جرم اساساد از مجازات  مجازات دیگرى بر او تحمیل نمى
 شود؟ ترى مى متحمل مجازات خفیفاین که معاف است یا 

در پاسخ باید گفت که حمم مسئله نسبت به چگونگى شبهه و نو  جهرم متفهاوت   

حتى آرار عمل حالل  و دوبورکلی هر نو  مجازاتى ساقط ش گاهى مممن است به. است
ماالد، اگر کسى متهم به  .شود گاهى هم مجازات حدّ به تعزیر تبدیل مى. بر آن بار شود
بدین صورت که به علت تبهابه   دهه موضوعیه براى وى حاصل شده باشزنا باشد و شب

ه، تاریمى شب امر را بر او مبهتبه سهاخته   بین همسرش و کسى که در بستر او خوابید
هرچند اصل عمل به بری  شرعى رابت شده باشد ولى اگر مرتمب در این مورد  ،است

آنچهه کهه بهر     ،همچنهین . شهود  تقصیرى نداشته باشد هیچ مجازاتى بر او تحمیل نمى

د نزدیمى حالل مترتب است از قبیل اربات نسب، وجود عدّه و غیره، در اینجا نیز وجهو 
در همین مورد اگر به جاى شبهه موضوعیه، در کیفیت اربات زنا نسبت به . خواهد داشت

اند شبهه حاصل شهود، بهه دلیهل     شده زن و مرد نامحرمى که صرفاد در یک بستر دیده

بهه جهاى    و اما مممن است عنوان جهرم عهو  شهده    ،شود حد ساقط مى ،وجود شبهه
بورکلى،  به. ه و روابط نامبرو  تعزیر شوندمجازات حدّ زنا، تحت عناوینى چون مضاجع

عنوان جرم  توان گفت که پس از حصول شبهه و سقوط مجازات، اگر عمل ارتمابى به مى

دیگرى قابل مجازات باشد، مرتمب به مجازات همان جرم محموم شده وگرنهه مرتمهب   

 .شود آزاد مى

مهورخ   861/75/9شهماره  اداره حقوقی قهوه قضهاییه بهه    نظریه مبورتی به موجب 

، 1175قانون مجازات اسالمی مصوب  71با عنایت به ماده »: نیز آمده است 15/2/1175

سال، ماهیت جرم انجام شده  18در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 

و یا حرمت آن را در  نمند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در 

بینهی شهده در    های پیش مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات این صورت حسب

 (.511، ص1170جمبیدی، )«شوند فصل دهم محموم می
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 ا.م.ق 151و  150اندکی تأمل در سیاق دو ماده که  معتقدندنیز برخی از حقوقدانان 

گویای آن است که از نگاه مقنن، مجرای قاعده فوق مربوط به موردی است که در اصل 

وقو  جرم با برخی از شرایط آن تردید یا شبه باشد، شمی نیست که در اینجها جرمهی   

موارد مبمول منع تعقیب خواهد  شود تا نوبت به سقوط مجازات برسد و این رابت نمی

برای رسیدن به پاسخ صحیح شایسته است که در که رسد  این، به نظر می ا وجود، بشد

 ،1172تهوجهی،  )اعمال قاعده جداگانه بررسی گهردد  نتیجه ،مورد بزرگساالن و نوجوانان

 (.192ص

 در قبال بزرگساالندرأ نتیجه اعمال قاعده  .9-9-6

که مقنن در قانون مجازات اسالمی قاعده درأ را به صهورت   اینبه رغم رسد  به نظر می
مطل  پذیرفته است ولیمن در خصوص قصاص تمایل اندکی بهه پهذیرش آن در برابهر    

چنانچه در خصوص قصد خاص مرتمب تردید قابل قبول و  ،با وجود این. اردبزرگساالن د
حمم به قصهاص  قضایی در رویه  ،متعارفی حاصل شود به استناد قاعده احتیاط در دماء

 .شود صادر نمی

به غیر )ا .م.ق 518ماده  1و تبصره  519 و 151، 150در حدود با توجه به مواد اما 
یا اعمهال منهافی   و غالب است مانند قذف، سرقت  هاآن الناسی از حدودی که جنبه ح 

شود و چنانچه عمل  با حصول کمترین شبهه حد ساقط می( عفت و خبم مانند محاربه

 .گردد شود و به مجازاتی محموم نمی مستوجب تعزیر نباشد مرتمب رها می
ی گونهه مجهازات   مرتمب بدون هیچا .م.ق 150در تعزیرات با توجه به ماده  ،همچنین

 .شود رها می

 در قبال نوجواناندرأ نتیجه اعمال قاعده  .9-9-9

بهه  ولیت کهود   ؤالحصول بهوده و مسه   ولیت کیفری تدریجیؤکه مسداشت توجه  یدبا

گونه نیست کهه بهه محهض     دیگر، این عبارت به .شود مرحله به مرحله کامل میصورت 

، بلمه از یک حهداقل  ولیت کامل برای فرد پدید آیدؤرسیدن به بلوغ یا سن خاصی مس

ولیت کامهل  ؤشده و با رسیدن به سنی دیگر، مسه  ولیت شرو ؤسنی برای کودکان مس

های  در کنار جرم 1175گذار کیفری در سال  رو، سیاست این از. شود برای آنها فر  می

ولیت تدریجی را ؤهای موجب حد و قصاص نیز مس صورت تلویحی برای جرم تعزیری به

 .ه استسال پذیرفت 18برای افراد زیر 
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اعمال نخواهد  قصاص و حد در قبال نوجوانان قابل ،با حصول تردید و شبههبنابراین، 

خالف بزرگساالن که در حدود بدون مجازات شهدن رهها    برکه رسد  به نظر میاما . بود

ایهن  های فصهل دههم    به مجازاتا .م.ق 71صراحت ماده  در اینجا نوجوان به ،شوند می

رسد که آیا در  به اهن می پرسشلذا این . شود نو  تعزیری است محموم میقانون که از 

 شود؟ تبدیل می یبه نو  دیگر ه واین خصوص مجازات کامالد دفع نبد

با  ،کهنخست آن  .یمشو با دو اشمال مواجه میباشد در این صورت اگر پاسخ مابت 
 .بدیل، تقلیل یا تغییر دهدتواند مجازات حدود را ت ا دادگاه نمی.م.ق 517توجه به ماده 

نظهام عهدالت    ،کهه آن دوم  !شهود؟  پس تبدیل مجازات در این مورد چگونه توجیه مهی 

پس چگونه است  .گیری است ی بر مسامحه و سهلنکیفری ابفال و نوجوانان اغلب مبت

شود ولی نوجوان در همهین   رها می ،که بزرگسال در فر  برابر، یعنی با حصول شبهه

رو، مبنای مجهازات نوجهوان در    این از. شود محموم می یت از نو  دیگرفر  به مجازا

شناسی  ولیت جرمؤولیت نوجوان را بر مبنای مسؤتوان مس گونه موارد چیست؟ آیا می این
 توجیه کرد؟

 ،علی رغم عدم قابلیت تقلیل یا تبدیل حدود در فر  نوجوانهان که رسد  به نظر می
گردد که مانع از اعمال مجازات حهدی در برابهر    میوارد  ای چنان شبهه اساسی و عمده

شده از برخی  شود و استفتاء انجام و مجازات وی تبدیل به نو  دیگر می گردد نوجوان می

نبان از تجهویز تبهدیل مجهازات حهد و      آمدخواهد ادامه  درکه تقلید نیز عظام مراجع 
قه نیز بین بلوغ و رشهد  بور که در ف رو، همان این از .قصاص به مجازات جایگزین دارد

ولیت کافی ؤکه آیا بلوغ برای داشتن مس تفاوت وجود دارد و اقوال متعددی مبنی بر این

مطرح شهده اسهت، در زمهان تهدوین الیحهه       ،است یا نیاز به احراز رشد نیز وجود دارد
از مراجع تقلید معاصر صورت  پرسش و پاسخیرسیدگی به جرایم ابفال و نوجوانان نیز 

و عبارت  کننده بوده فعلی کمکا .م.ق 71رسد برای تصویب ماده  ت که به نظر میپذیرف

فقدان رشهد  )تواند به لحاظ احتیاط در دماء و وجود شبهه  آیا قاضی می که است از آن
...(  عقالنی، کمال عقل، در  صحیح افعهال، عهدم در  توجهه آرهار و تبعهات عمهل و      

سال را با جلب نظر کارشناس معتمد  18ر از های حدی و قصاص افراد بالغ کمت مجازات

 تبدیل کند؟( تعزیری)های دیگری  به مجازات( پزشک قانونی)
کهه   صهورتی  در»: به پرسش فهوق چنهین بهوده اسهت     اهلل نوری همدانی آیتپاسخ 

لحاظ در  و رشهد عقالنهی در    سال مذکور در فوق از 18از  اشخاص گروه سنی کمتر
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توانهد بلمهه الزم اسهت از اجهرای      عارف قرار دارند قاضی میتری از افراد مت سطح پایین

های دیگری نسبت بهه   نظر کند و مجازات های حدی و قصاص درباره آنها صرف مجازات

ولی بر این اساس معیار همان پایین بودن سطح متعارف است نه سن . آنها معمول بدارد

 (.512، ص1170 جمبیدی،:  .ر)«مخصوص

هرگاه جوانب »نیز در پاسخ به همان پرسش اعالم داشتند که  یاهلل ممارم شیراز آیت

مجمو  شبهه از  جمله نظریه کارشناس معتمد در نظر گرفته شود و در مختلف مسئله از
های ایهن   جهت عدم رشد کافی نسبت به این جرایم وجود داشته باشد، تبدیل مجازات

 (.512، ص1170 یدی،جمب:  .ر)«های تعزیری مانعی ندارد گروه سنی به مجازات

گهذار کیفهری همسهو بها اسهناد       با توجه به استفتاء مذکور، سیاسهت  ین ترتیب،ه اب

بار در نظام کیفری پس از انقالب اسالمی به احهراز رشهد در    نخستینالمللی برای  بین

 .سال توجه نمود 18ولیت کیفری افراد کمتر از ؤمس

ا، .م.ق 71وجه به نص صریح ماده در حدود و قصاص با ت( نوجوان)بنابراین، مرتمب 
اکر است که چنانچه  الزم به .شود پس از حصول شبهه به مجازات تعزیری محموم می

 12نوجوان باالی که رسد  در جرایم تعزیری شبهه حاصل شود در این صورت به نظر می
سهال   12چنانچه سن وی کمتر از  اماشود  رها میا .م.ق 150سال با توجه ابالق ماده 

 88شوند بلمه حسب مهاده   که این گروه سنی به مجازات محموم نمی شد نظر به اینبا

شود و این تصمیمات در  تربیتی و اصالحی در قبال ایبان اِعمال می« تصمیمات»ا .م.ق
ست که در آینده در وربه بزهماری گرفتار نبوند، ا وهله اول برای حمایت و اصالح آنها

 .شود نها اتخاا میتصمیمات مذکور در برابر آلذا 

 یقانون مجازات اسالم 26اطفال و نوجوانان در خصو، ماده  یها دادگاه هیرو. 4

مدت  1175مصوب االجرا شدن قانون مجازات اسالمی  که از تاریخ الزم با عنایت به این

 71زیادی سپری نبده است لذا رویه مبخص و واحدی در خصوص نحوه اِعمال مهاده  

شهمل نگرفتهه و آرای    ،گردد شود یا دفع می که مجازات تبدیل می نو نیز ایاین قانون 
، «سقوط مجازات قصاص»حمم به  ها دادگاهبرخی از چنانمه . شده است متفاوتی صادر

صادر « برائت از قصاص»حمم به دیگر نیز برخی  و« معافیت از قصاص»حمم به  برخی

 .اند نموده
بختیههاری در پرونههده کالسههه و ل شهعبه پههنجم دادگههاه کیفههری اسههتان چهارمحهها  -1
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در خصهوص   15/7/71مورخ  71-219بی دادنامه شماره  8707781811100695

 بهه ) دائر بر قتل عمدی ابتدا حمهم بهر قصهاص    ای هسال و نه ماه 12اتهام نوجوان 

 52با اعترا  بهه رأی صهادره، شهعبه    . کند صادر می( آویز با بناب دار صورت حل 

بررسی قرار نگرفته است  استدالل که کمال عقل متهم مورد دیوان عالی کبور با این

دادگاه در رسیدگی مجدد با این استدالل که . نماید رأی را نقض و پرونده را اعاده می

سال را اماره قانونی حصول رشد و کمال عقل قرار داده است با استناد به  18مقنن 
ولیمن وی را به استناد صادر « سقوط قصاص»ا حمم به .م.ق 71 و 151 ،150 مواد

تربیهت بهه مهدت پهنج سهال و       به نگهداری در کانون اصهالح و این قانون  87اده م

شهماره  موجب دادنامهه   نماید که رأی مذکور عیناد به م میوحممپرداخت دیه کامل 

 .گردد دیوان عالی کبور تأیید می 52شعبه صادره از  1/10/75مورخ  0751-75

بهی   7107782825600112بجنورد در پرونده کالسهه   دادگاه جزایی 105شعبه  -5

ساله دائر بر شرب خمهر بها    19در خصوص اتهام نوجوان  710-267شماره دادنامه 
 و 519 ،71به استناد مواد  «کرده حرمت عمل را در  نمی»این استدالل که متهم 

 .صادر نموده استوی ا حمم بر برائت .م.ق 518
بی دادنامهه   751017ستان آستارا در پرونده شماره دادگاه جزایی شهر 105شعبه  -1

ساله دائر بر شهرب   19 ...در خصوص اتهام »است که  بیان داشته 56/10/71مورخ 

شد ولی  ضربه شالق محموم می 80بایست به  خمر بزهماری وی محرز است که می
 71ه دانسته به استناد ماد شده را نمی که حسب اظهاراتش ماهیت جرم انجام آنجا از

وی را به مطالعه کتب اخالقی، مذهبی و اسهالمی محمهوم   ا .م.ق 87و بند ت ماده 

 .«نماید می
و بهه   8707782821500812کالسهه  پرونده در  جزایی بجنورددادگاه  105شعبه  -2

خصهوص   در»بیان داشته است کهه   8707792821500288 شماره دادنامهموجب 

ادگاه با عنایت فقدان ادله ارباتی به تحق  بزه ساله ساکن بجنورد، د 7... اتهام آقای 
بودن کیف مبابه کیف شاکی، دلیل بر ارتماب بزه از ناحیه  و اینمه صرف در اختیار

قانون آیین دادرسی کیفری حمهم بهر    199باشد، با استناد به ماده  بفل متهم نمی

بیسهت   دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف کند و اعالم می برائت بفل صادر می
به دنبال اعترا  به ایهن رأی،   .«باشد روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می

دائر بر ... در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای »دادگاه تجدیدنظر نیز عنوان داشت که 
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به اینمه رأی بدوی فاقد اشمال و ایراد قانونی است  نظر 1500288سرقت از دادنامه 

قانون آیین دادرسی کیفری انطباق  520رح در ماده و تجدیدنظرخواهی با جهات مص

قانون آیین دادرسی  529ماده « الف»ندارد و لذا رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند 

قهانون   1 مهاده  1تبصهره  به موجب  .«گردد و این رأی قطعی است کیفری تایید می

انون قه  290به موجب ماده که ) 1191مصوب  های عمومی و انقالب تبمیل دادگاه

  وهایی که موض ، پرونده(نسخ شده است 2/15/1175آیین دادرسی کیفری مصوب 
م حد زنا و لواط و حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا یک میلیهون  یمبمول جرا آنها

در این پرونده دادسرا . شوند م ابفال مستقیماد در دادگاه بررسی مییو جرااست ریال 

بهه اسهتناد مهاده     دادگاه کرد وابفال صادر قرار عدم صالحیت به صالحیت دادگاه 

دلیل فقدان ادله ارباتی، رأی بر ه ب( 1198مصوب )قانون آیین دادرسی کیفری  199

برائت متهم صادر نمود و در مرحله تجدیدنظرخواهی، دادگاه با اسهتناد بهه فقهدان    

قانون آیین دادرسی کیفهری، تجدیهدنظرخواهی    520جهات تجدیدنظر بب  ماده 
قانون آیین   529ماده « الف»دنظرخواه را رد و رأی بدوی را با استناد به بند تجدی

 . یید نمودأدادرسی کیفری ت
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 نتیجه

و اغلهب فقیههان امامیهه     وجود داردجهل قصوری تفاوت  وجهل تقصیری  میاندر فقه 

نمته اما توجه به این . پذیرند جهل تقصیری را برای دفع مجازات و اِعمال قاعده درأ نمی
عنهوان عهذر در قبهال بزرگسهال      گرچه نپذیرفتن جهل تقصیری بهه اضروری است که 

 به. تواند صادق باشد تواند محمل دفا  داشته باشد لمن در برابر نوجوان این امر نمی می
 ،که تقصیری باشهد یها قصهوری    جهل نوجوان معار  با قانون اعم از این ،دیگر عبارت

توجهی ارکان اجتما   ست بلمه این امر از غفلت و کمناشی از تقصیر حقیقی خودش نی

از یک سو مسؤولیت کیفری نوجوان تدریجی بهوده و کامهل نبهده     زیرا ؛شود ناشی می
به سهم  همه خود جامعه اعم از مدرسه، خانواده و نهادهای مرتبط است و از سوی دیگر،

 .اند کوتاهی کردهدر تربیت کود  یا نوجوان  چراکه ؛خود در ناسازگاری وی مقصرند

قانون مجازات اسالمی  71شده در ماده  ، قاعده درأ نسبت به مصادی  اکرهمچنین
 گرچه قاعده درأ را بهامقنن  ،با این توضیح که اوالد ،دایره محدودتری دارد 1175مصوب 

چندان در قصاص را ها نمن آاکر کرده است لقانون مذکور  150صورت مطل  در ماده 

قصاص را با این قاعده  ای ترین تردید و شبهه با کوچک ،دیگر عبارت به و داند جاری نمی

اما در قبال نوجوانان شرط ربوت قصاص یا حد، احراز  ،کند در برابر بزرگساالن دفع نمی
 آگاهی مرتمب به ماهیت و حرمت عمل ارتمابی است و با فقدان هر کمال عقل و در  و

. گهردد  ازات حد یا قصهاص از نوجهوان دفهع مهی    یک از آنها شبهه و تردید حاصل و مج

این قهانون   519و  150نسبت به مواد ا .م.ق 71دایره مصادی  ماده  سو بنابراین، از یک
تهرین تردیهد و    عالوه بر حدود، قصاص هم بها کوچهک   ،تر است و از سوی دیگر گسترده

 .شود های تعزیری تبدیل می به مجازات ای شبهه

ار  با قانون با حصول شبهه باز در چرخه عدالت کیفهری  این، نوجوان مع وجود با

این در حالی است که در حدود، مرتمب بزرگسال با تحق  . شود ماند و رها نمی باقی می

رو، شایسته بود کهه   این از. شود از فرایند کیفری خارج می شده و شبهه از مجازات رها
که حدود مبتنی بر  وجه به اینحدود و قصاص را از یمدیگر تفمیک نموده و با ت ،مقنن

تخفیف و مسامحه است با مرتمب  نوجوان مانند بزرگسال رفتار و پس از حصول شهبهه  

و در قصاص با توجه بهه آرهار اجتمهاعی از     نمود از چرخه نظام کیفری خارج میرا وی 
های فصل دهم  به مجازات ،دیده و بررسی حاالت منحرفانه نوجوان جمله تبفی خابر بزه

مجازات نوجهوان بهرای حمایهت از خهودش     که که گفته شود  مگر این .کرد موم میمح
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با این توضیح که با بررسی حاالت، اوضا  و احوال و شرایط فردی و خانوادگی  ،باشد می

دادگاه تدابیری را اتخاا کند که وی در وربه بزهماری گرفتار نبود و  و محیطی نوجوان،

رغم احراز فقدان  و رها نمردن وی در جرایم حدی علی در سلو  منحرفانه پایدار نباشد

رشد و کمال عقل، و مجازات وی ناشی از این دیدگاه است که در این صهورت حقیقتهاد   

 .رساند باید ااعان نمود که مفهوم و منطوق قانون این برداشت را نمی
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Abstract 
Reasonable doubt principle is considered as an area for interpreting the 

doubt in favor of the accused, which has been accepted as a principle in 

article 120 of Islamic Penal Code in light of the existing jurisprudential 

principles.  Furthermore, under article 91 of Islamic Penal Code relating to 

crimes of juveniles under 18 years old punishable by fixed corporal 

punishment and talion, some instances provided which overlap with objects 

of reasonable doubt principle. However, the scope of article 91 is wider than 

that of article 120 because, on the one hand, it includes talion, and on the 

other hand, establishment of growth and complete wit are required for its 

application. Of course, application effects of reasonable doubt principle is 

not identical for minors and juveniles. Interestingly, in crimes punishable by 

fixed corporal punishment, after establishment of reasonable doubt, the 

grown-up perpetrator will be released and discharged from punishment and 

criminal justice while juvenile perpetrator will be kept in circle of criminal 

justice and sentenced by tazier. However, all in all, it seems that article 91 is 

favorable to juveniles because it includes numerous instances and requires 

the establishment of growth and wit in crimes punishable by fixed corporal 

punishment and talion. Therefore, such article, principally, amounts to non-
application of severe punishment on perpetrators.  

Key words: Reasonable Doubt Principle, Juvenile, Grown-up, Doubt, 

Growth Establishment.   
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