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 سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار

 در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران
 *علیرضا جمشیدی

 **احمد مظفری
                     3/6/7391: تاریخ پذیر                     67/76/7397: تاریخ دریاف 

 چکیده
درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانهان بزهکهار   

گهذار بها اهمیهت     لهذا قهانون  . برد همواره یکی از خألهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می
جه بهه  دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با تو

ههای   ای نظهر انداختهه و راهکارهها و واکهنش     صهورت ویهژه   وضعیت خاص آنان، به این قهیه بهه 
گرفتهه در   یکی از ایهن تحهوالت صهورت   . بینی نموده است متعددی نسبت به آنها در قانون پیش

ههای انتخهاب شهده از     مقررات ماهوی در خصوص بزهکاری کودکان و نوجوانان، مربوط به پاسخ
نامه حقوق کودک  هکاری است و این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به پیماناین نوع بز
صورت گرفته است قلمهداد نمهود و از جملهه     1612که در اواخر سال  1383نوامبر  21مصوب 

ههای   یافتهه و پاسهخ   های کیفری تعهدیل  های اصالحی، اجتماعی، تربیتی، پاسخ توان به پاسخ می
ه کرد و در همین راستا نیز نهادهای جدیدی را در برخورد با آنهها ایجهاد   جایگزین مجازات اشار

 .نموده است

 .های اجتماعی، جایگزین مجازات مسؤولیت کیفری، مسؤولیت تدریجی، پاسخ :واژگان کلیدی
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 مقدمه

سیاست جنایی در مورد بزهکاری کودکهان و نوجوانهان، از سیاسهت جنهایی بزرگسهاالن      

توان در تفاوت کودک و بزرگسال و بزهکاری آنهها و   ین تمایز را میمتمایز است و ریشه ا

موضوع بزهکاری کودکان . های برگزیده شده جستجو کرد در نهایت، مختلف بودن پاسخ

بهرای نخسهتین بهار بها حهدود       1611و نوجوانان با تصویب قانون مجازات عمومی سهال  

حقهوق موضهوعه ایهران بهرای     مسؤولیت آنها مورد لحاظ قرار گرفت و بهدین ترتیهب در   

در . نخستین بار کودکان و نوجوانان در حیطه و قلمرو حقوق جزا و قانون مطرح گردیهد 

 1668در سال . بندی شده بود قانون فوق، حقوق کودکان بزهکار به سه گروه سنی دسته

تصویب رسید و با تصویب این قانون، مسیر تهدوین   قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به

اجرای یک سیاست جنهایی افتراقهی نسهبت بهه کودکهان و نوجوانهان بزهکهار فهراهم          و

یعنی سال نخست اسهتقرار   8 16پس از انقالب، در سال (. 36، ص1682جمشیدی، )شد

در ایهن  . تصویب رسید های عمومی به نظا  جمهوری اسالمی ایران، قانون تشکیل دادگاه

ا محول گردیهد و بهه ایهن ترتیهب، دادگهاه      قانون، رسیدگی به کلیه جرایم به محاکم جز

در . تشکیل شده بود محمهل قهانونی خهود را از دسهت داد     1668اطفال که بعد از سال 

تصویب رسید و در این قانون مفهو  طفهل   قانون راج، به مجازات اسالمی به 1631سال 

 و حدود مسؤولیت آن تعیین شد و اطفال مبرّی از مسهؤولیت کیفهری دانسهته شهدند و    

همین امر زمینه الز  برای تدوین یا اجرای یک رژیم مبتنی بر سیاست جنهایی افتراقهی   

تصویب رسهید و مقرراتهی کهه در     قانون مجازات اسالمی به 1611در سال . را از بین برد

درباره طفل و مفهو  آن و حهدود مسهؤولیت    1631قانون راج، به مجازات اسالمی سال 

پهس از تصهویب قهانون تشهکیل      1616در سال . طرح شدجزایی وی آمده بود دگرباره م

ههای عمهومی جههت     های عمومی و انقالب، با اختصهاص برخهی از شهعب دادگهاه     دادگاه

بینی شده برای رئیس قهوه قههاییه و    موجب اختیارات پیش رسیدگی به جرایم اطفال، به

درسهی  قهانون آیهین دا   1618در سهال  . بینی برخی مقررات دادرسی بهه آنهها بهود    پیش

تصویب رسید که فصل پنجم آن به ترتیب  های عمومی و انقالب در امور کیفری به دادگاه

گردد کهه بهار دیگهر سیاسهت      مالحظه می. رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شد

المللی مقابله با بزهکهاری   های بین سمت گرایش جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال به

برای تدوین یک سیاسهت جنهایی افتراقهی در قبهال بزهکهاری      شود و  اطفال متمایل می

ها، کمیسهیونی را بهرای تهدوین     اطفال، قوه قهاییه با همکاری یونیسف و اساتید دانشگاه
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یک الیحه قهایی برای ایجاد دادگاه اطفال و نوجوانهان تشهکیل داد و حاصهل کهار ایهن      

رد حقهوق کیفهری مهاهوی    ای از مقهررات در مهو  ای حاوی پهاره  کمیسیون، تدوین الیحه

اطفال بود و قسمت عمده دیگر آن را مقهررات مربهوط بهه دادرسهی اطفهال و نوجوانهان       

این الیحه که از سوی این کمیسیون تهیه و تدوین شده بود تحت عنوان . داد تشکیل می

ایهن  . از طریق دولت بهه مجلهس تقهدیم شهد    « الیحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان»

وره مجلس مورد تصویب قرار نگرفت تا اینکه سرانجا  در مجلس گذشته الیحه در سه د

تصویب رسید ولی چهون لهوای  قهانون مجهازات اسهالمی و آیهین دادرسهی         کلیات آن به

کیفری در مجلس مطرح بود، مجلس الیحه فهوق را کنهار گذاشهت و در نهایهت، بخهش      

اجرایی  1631که در سال گنجاند  1632ماهوی الیحه را در قانون مجازات اسالمی سال 

 .گردید

 مفاهیم، تعاریف و کلیات. 9

، مقهررات  1632با تصویب قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال 

با این وجود، مقهررات  . بینی شد ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار پیش ویژه

ا آن اندازه صورت نگرفته اسهت کهه   ماهوی مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان هنوز ت

گیری حقوق کیفهری خهاص اطفهال و نوجوانهان بزهکهار در ایهران سهخن         بتوان از شکل

ههای   ای از این مقررات که مربوط به مسؤولیت کیفری و انواع پاسخ میان آورد؛ اما پاره به

ایهن   دهد که تحوالتی در بینی شده برای کودکان و نوجوانان بزهکار است نشان می پیش

را داده است  1632زمینه در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری سال 

توان با در نظر گرفتن و تصویب ایهن دو قهانون در دو حهوزه شهامل      و این تحوالت را می

بینی شهده   های پیش بخشی به پاسخ کردن مسؤولیت کیفری و دیگری تنوع یکی تدریجی

 .بندی نمود برای بزهکاری اطفال و نوجوانان دسته 1632ل در قانون مجازات اسالمی سا

 مفهوم مسؤولیت کیفری. 9-9

مفهو  مسؤولیت . برای بررسی مسؤولیت کیفری ابتدا باید مفهو  مسؤولیت روشن گردد

معنای عا ، تکلیف واردکنندة زیان به پاسخگویی در مقابل دادگاه و برعهده گرفتن یها   به

دیهده یها اجتمهاع     و انتظامی اعم از تکلیف یا الزا  در مقابل بزهتحمل آثار مدنی، کیفری 

 (.11، ص1686میرسعیدی، )است
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اجرای  مسؤولیت کیفری یعنی تکلیف به پاسخگویی به اعمال مجرمانه و تحمل ضمانت

، 1683الههی،   فهرج )کیفری برحسب شرایط و اشکالی است که در قهانون مقهرر شهده اسهت    

تشکیل شده است « کیفر»و « مسؤولیت»یفری از دو واژه اصطالح مسؤولیت ک (.21-21ص

مفههو    بهودن انسهان و غالبهاً بهه     معنای مورد بازخواسهت  به« مسؤولیت»و در فرهنگ لغت، 

در تعریهف مسهؤولیت   . باشد تعریف شده است دار آن می تکلیف و تمکین آنچه آدمی عهده

تعهاریف ارائهه شهده از سهوی      حهال، مجموعهه   با این. نظر چندانی وجود ندارد کیفری اتفاق

 .توان قرار داد حقوقدانان را در غالب یکی از سه تعریف زیر می

در ایهن  . مسؤولیت کیفری یعنی التزا  شخا بهه تحمهل آثهار اعمهال مجرمانهه خهود      

تعریف، شخا در صورتی مسؤول اعمال مجرمانه خواهد بود که اهلیت تحمل آثار اعمهال  

ی قوه ادراک و شعور بوده و از سالمت فکری برخوردار باشهد  خود را داشته باشد؛ یعنی دارا

 (.21-21، صا1683الهی،  فرج)باشد و این یک تعریف بالفعل از مسؤولیت کیفری می

اش و  مسؤولیت کیفری یعنی قابلیت یا اهلیت شخا برای تحمل آثار عمل مجرمانه

 (.21-21، ص1683الهی،  فرج)باشد این یک تعریف بالقوه از مسؤولیت کیفری می

مسههؤولیت کیفههری یعنههی تحمههل آثههار سههوء جههر  و الههزا  بههه تحمههل مجههازات     

در این تعریف، مسؤولیت کیفری بالقوه و بالفعل آمهده  (. 11، ص1686میرسعیدی، )قانونی

شهود و قانونهاً ملهز  بهه جبهران       بار جر  به مجر  بهار مهی   لذا از یک سو، آثار زیان. است

شود و از سوی دیگر، تحمیل مجازات قانونی اسهت  د میخسارات و ضرر و زیان عمل خو

 .بینی شده است که نتیجه منطقی داشتن مسؤولیت کیفری است که برای آن عمل پیش

گذار در یک تعریف کلی و بدون اشاره به قابلیت انتساب برای فعهل   هرچند که قانون

امها بهدان معنها    داند که در قانون برای آن مجازات تعیهین شهده اسهت    یا ترک فعل، می

نیست که هرکس مرتکب چنین فعلهی شهود مسهؤول کیفهر شهناخته شهده و مجهازات        

گذاران پذیرفته شهده اسهت کهه تنهها در صهورتی       این اصل توسط بیشتر قانون. گردد می

توان کسی را برای عملی که قانون آن را جر  شناخته است مجازات کرد که آن عمل  می

قابلیت انتساب ناظر بهه وضهعیت شهخا در    . نتساب باشددر زمان ارتکاب، به وی قابل ا

توان به فردی منتسب دانست کهه در زمهان    زمان ارتکاب جر  است و زمانی عملی را می

عبارت دیگر، در قابلیت انتسهاب بایهد    به. ارتکاب آن عمل، از درک و اراده برخوردار باشد

رفتهار خهود را داشهته و    اثبات شود که مرتکب جر  قدرت تمیز الز  بهرای درک ارزش  

با توجه به آنچه گذشت، برای . طور آزادانه اراده کرده است حال، چنین رفتاری را به بااین
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بها ایهن حهال،    . انتساب عمل مجرمانه باید داشتن دو توانهایی تمیهز و اراده احهراز شهود    

 تهوان وی را از لحهاظ کیفهری    صرف امکان قابلیت انتساب عمل مجرمانه به فهرد نمهی   به

زمانی فرد از لحاظ کیفری مسؤول اسهت کهه عهالوه بهر انتسهاب جهر ،       . مسؤول دانست

گانهه   پس از احراز عناوین سه. ارتکاب عمدی و مجرمیت وی نیز توسط قاضی احراز شود

طهور   توان از مسؤولیت کیفری بهه  قابلیت انتساب، مجرمیت و اهلیت جزایی است که می

بررسی مسؤولیت کیفری در مورد اطفال و نوجوانان با این حال، . میان آورد کل سخن به

از یهک طهرف، ارزیهابی    . گیهرد  خود مهی  با در نظر گرفتن عناصر نامبرده، شکل خاصی به

ایهن امهر،   . توانایی تمیز مستلز  تعیین حداقل سنی است که در آن تمیز قابل اجرا است

 .آورد زمینه تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری را فراهم می

 ارکان مسؤولیت کیفری و انواع آن. 9-8

اهلیهت جزایهی خهود از دو    . اهلیت جزایهی و تقصهیر  : ارکان مسؤولیت کیفری عبارتند از

ادارک در حقهوق جزایهی، در معنهای قهدرت و     . عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است

بهار  توانایی بر درک و تمییز، ماهیت اطفال، آثار و تبعات اخالقی و اجتماعی که بر آنهها  

با این وصف، اگر مجر  مودرک و مختار نباشهد مسهؤول اعمهال    . کار رفته است شود به می

همین جهت، تعریف و تعیهین حهد و مهرز مسهؤولیت کیفهری در حقهوق        به. خود نیست

کیفری امری بسیار مهم است و یکی از این شرایط مهم مسؤولیت کیفری این است کهه  

 .شخا مرتکب، به سن معینی رسیده باشد

 مسؤولیت کیفری مطلق و مسؤولیت کیفری نسبی. 9-8-9

در معنای خاص یا نسبی عبارت از سهنی اسهت کهه کهودک بهه       7سن مسؤولیت کیفری

ای از رشد و بلو  برسد که بتواند مرتکب جر  تلقی شود و عیناً تاب، حقوق کیفری  درجه

تها   1گاهی بین  این سن در کشورهای مختلف متغیر است و. گیردویژه کودکان قرار می

یا سن بلهو  کیفهری یعنهی    ( تا )سن مسؤولیت کیفری مطلق . سال در نوسان است 13

ایهن  . گیهرد  طور تا  مشمول حقوق جزا قرار می سنی که بزهکار بزرگسال تلقی شده و به

 .سال تعیین شده است 18سن تقریباً در تمامی کشورها 

                                                                                                                             
1. Responsibility. 
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 مسؤولیت کیفری تدریجی. 9-8-8

ای اسهت کهه    لیت کیفری و سهن بلهو  کیفهری، دوره ارفهاقی ویهژه     حد فاصل بین مسؤو

مسؤولیت در معنای عا  آن عبهارت اسهت از   . یابد دادرسی ویژه نوجوانان در آن معنا می

این معنای مسهؤولیت، بیشهتر نهاظر بهه     . گویی به نتایج اعمال خود تعهد فرد برای پاسخ

مسؤولیت در معنهای خهاص   . ر داردگویی را بیش از هرچه مدنظ آینده بوده و جنبه پاسخ

پذیری فرد را نیهز   گویی، جنبه پاسخ آن که همان مسؤولیت کیفری است، افزون بر پاسخ

پذیری آن است که شخا مجرمیهت خهود را پذیرفتهه و     منظور از پاسخ. شود شامل می

 .یافته توسط خود پاسخ گوید سازد که به اعمال ارتکاب خود را متعهد می

 یت کیفری در ایرانسن مسؤول. 9-3

گردانهی از نظها     گذار با تفکیک جرایم تعزیری از جرایم حدود و قصهاص و بها روی   قانون

مسؤولیت کیفری دفعی، نظا  مسؤولیت کیفری تدریجی را در جرایم تعزیهری پذیرفتهه   

بنهدی اطفهال و نوجوانهان در گروههای سهنی بهدون تبعهیض جنسهیتی، از          طبقهه . است

مسؤولیت در تعزیرات بر مبنای سهن  . گذار است ویکرد جدید قانونهای ر ترین جلوه مهم

. تدریجی است ولی در حدود و قصاص مسؤولیت بر مبنای بلو  شرعی نهاده شده اسهت 

تر  یافته و بسیار خفیف سال از نوع مسؤولیت کیفری کاهش 18تا   1مسؤولیت کودکان 

سهال شمسهی    3یرات، زیر سن عد  مسؤولیت کیفری مطلق در تعز. از بزرگساالن است

سال خواه ممیز باشند یا غیرممیهز، مسهؤولیتی نخواهنهد داشهت و      3است و کودکان تا 

 3مسهؤولیت نسهبی کودکهان از سهن     . شود درباره آنها اتخاذ نمود هیچ تصمیمی را نمی

سهال، در قبهال نقها      1تها   12و  12تا  3گردد و اشخاص  سال تما  شمسی آغاز می

جد مسؤولیت نسبی هسهتند و صهرفاً دربهاره آنهها اقهدامات تهأمینی و       قوانین کیفری، وا

با تدریجی نمودن مسؤولیت کیفهری   1632گذار در سال  قانون. تربیتی اتخاذ خواهد شد

ترین ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تمیز یا رشد عقلی توجه  کودکان، به یکی از مهم

تهأمین نظهر شهورای نگهبهان، معیهار       گذار بنا بهه مالحظهات فقههی و    قانون. نموده است

مسؤولیت در جرایم حدود و قصاص را سن بلو  شناخته و همچهون قهوانین گذشهته، از    

اما در کنار سن بلهو ، رشهد جزایهی را    . نظا  مسؤولیت کیفری دفعی تبعیت نموده است

سهال شمسهی    18ای بر تحقق مسؤولیت کیفری افراد بهال  کمتهر از    عنوان ضابطه نیز به

ای  مطابق این ضابطه، چنانچه در رشد جزایی این گروه از نوجوانان شهبهه . رفته استپذی
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دههد، چنانکهه    وجود داشته باشد مسؤولیت کیفری آنان را از حد به تعزیهر کهاهش مهی   

: مقهرر داشهته اسهت    1632قانون مجازات اسالمی مصوب  31گذار در تبصره ماده  قانون

تواند نظر پزشکی قانونی را استعال  یا از هر  می دادگاه برای تشخیا رشد و کمال عقل»

 .«طریق دیگر که مقتهی بداند، استفاده کند

 های قضایی به بزهکاری کودکان و نوجوانان های قانونی و واکنش پاسخ. 8

 های قانونی پاسخ. 8-9

گرفته در مقررات ماهوی راج، به بزهکاری کودکان مربوط اسهت   یکی از تحوالت صورت

این تحول در راستای پیوسهتن ایهران در   . های انتخاب شده از این نوع بزهکاری به پاسخ

واق، شده است و  1383نوامبر  21نامه حقوق کودک مصوب  به پیمان 1612اواخر سال 

های  های اجتماعی، پاسخ بینی شده در قانون را به پاسخ های پیش توان گفت که پاسخ می

ههای جهایگزین مجهازات     یافتهه و پاسهخ   دیلههای کیفهری تعه    اصهالحی، پاسهخ   -تربیتی

 .بندی کرده است تقسیم

 های اجتماعی پاسخ. 8-9-9

گرفته از عدالت ترمیمهی دانسهت کهه بها      های نشأت توان پاسخ های اجتماعی را می پاسخ

مشارکت جامعه مدنی و با هدف آمهوزش اجتمهاعی اطفهال و نوجوانهان بزهکهار اعمهال       

های ترمیمی در نظر گرفته  شکل مجازات در قانون بهو ( 16، ص1682جمشیدی، )شود می

شده است و هدف آن، تربیت اخالقی کودک و ساختن وی در دنیای هنجارهای زنهدگی  

جهای آنکهه در محهیط بسهته کهانون       این تدابیر بهه . اجتماعی و هنجارهای حقوقی است

ین تدابیر، افزون بر بنابر ا. آیند اصالح و تربیت اعمال شوند در بستر اجتماع به اجرا درمی

رشد جنبه اجتماعی شخصیت کودک، استحکا  رابطه وی با دنیای اجتماعی نیهز مهورد   

سبب همین ویژگی اسهت کهه ایهن تهدابیر جدیهد و مهدرن بهرای         به. گیرد توجه قرار می

 .بار در قانون با هدف حسن اخالقی کودک مورد اشاره قرار گرفته است اولین

 اصالحی -های تربیتی پاسخ. 8-9-8

هایی دانست کهه ههدف اصهالح اخالقهی را      توان پاسخ اصالحی را می -های تربیتی پاسخ

این رویکرد را شاید بتهوان  . کند ازطریق آموزش در مراکز ویژه اصالح و تربیت دنبال می

ترین رویکردهایی دانست که در زمینه پاسخ به بزهکهاری کودکهان وجهود    ازجمله سنتی
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ههای اطفهال    گذار در قانون تشهکیل دادگهاه   قانون(.  1، ص1682جمشهیدی،  )داشته است

با هدف اولویت دادن به امر اصالح و تربیهت، ایهن تهدبیر را بهرای      1668بزهکار در سال 

در بنهد     1632سال  در نظر گرفته بهود و در سهال    18تا   1و   1تا  12گروه سنی 

نگههداری در کهانون   »سهال    1تا  12قانون مجازات اسالمی، در خصوص افراد  88ماده 

را مقرر « اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تا   1همان قانون، برای افراد  83نموده است و همچنین، در بندهای الف، ب و   ماده 

بهرای جهرایم تعزیهری را در نظهر گرفتهه      « نگهداری در کانون اصالح و تربیت»سال  18

همچنین، قانون مجازات اسالمی با مبرّی دانسهتن کودکهان از مسهؤولیت کیفهری     . تاس

حل ایهن نهوع    عنوان تنها راه حل اصالح و تربیت را به راه( 1632ا مصوب . .ق 111ماده )

 .بزهکاری در نظر گرفته است

 یافته های کیفری تعدیل پاسخ. 8-9-3

ر سن بلو  را از مسهؤولیت کیفهری   بر خالف قانون مجازات اسالمی سابق که کودکان زی

طور کامل  مبرّی دانسته بود، قانون مجازات اسالمی جدید کودکان باالتر از سن بلو  را به

و در ایهن قهانون   (  1، ص1682جمشهیدی،  )مشمول رژیم مسؤولیت کیفری دانسته است

ز را بها اسهتفاده ا  ( نوجوانهان )های کیفری بزهکهاری کودکهان    سعی نموده است که پاسخ

ایهن قهانون    83گهردد، در مهاده    های مختلف تعدیل کند و چنانکه مشهاهده مهی   حل راه

های درنظرگرفته  سال متفاوت از پاسخ 18های درنظرگرفته شده برای کودکان زیر  پاسخ

جهای مجهازات حهبس، از نگههداری در کهانون اصهالح و        شده برای بزرگساالن است و به

سال نگههداری    ای درنظرگرفته شده، حداکثر به ه تربیت استفاده شده است و مجازات

 .در کانون اصالح و تربیت تعدیل شده است

 های جایگزین مجازات پاسخ. 8-9-4

بینهی   گا  دیگری که در راستای تعدیل پاسخ کیفری در قانون برداشته شده است پهیش 

هها   مجهازات ، برخی از آنباشد و افزون بر  های جایگزین برای جرایم نوجوانان می مجازات

شهده بهرای    همچون اعدا ، شالق و حبس، در راستای اجرای یک سیاست کیفری تعدیل

چنانکهه  ، ( 1، ص1682جمشهیدی،  )بینهی نشهده اسهت    کودکان و نوجوانان بزهکار پهیش 

توانهد بها توجهه بهه      دادگاه مهی »: ا مقرر نموده است. .ق 83ماده  2گذار در تبصره  قانون

جای صدور حکم بهه مجهازات نگههداری یها جهزای نقهدی        هوض، متهم و جر  ارتکابی، ب
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این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگهاه معهین   (  )تا ( الف)موضوع بندهای 

کند یا به نگهداری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مهورد بهرای    می

 .«سه ماه تا پنج سال حکم دهد

 های قضایی واکنش. 8-8

برای تعیین مسؤولیت کیفهری، بهین    1632گذار با تصویب قانون مجازات اسالمی  قانون

جرایم تعزیری و جرایم حدود و قصاص قائل به تفکیک شده است و با پذیرش قوه تمیهز  

ههای   و رشد، در جرایم تعزیری مسؤولیت تهدریجی را قبهول نمهوده و بهرای آن واکهنش     

 :بندی نمود را به دو قسمت طبقه توان آنمتفاوتی را درنظر گرفته است که می

گهردد،   تصمیماتی که منجر به سلب آزادی از کودک یا نوجوان بزهکار نمهی ( نخست

 .شود که بیشتر تدابیر غیربازداشتی بوده و در بستر جامعه به آن پاسخ داده می

 .گردد تصمیماتی که منجر به سلب آزادی از کودک و نوجوان بزهکار می( دو 

 .گردد هایی که منجر به سلب آزادی کودک یا نوجوان بزهکار نمی واکنش. 8-8-9
تسلیم طفل یا نوجوان به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت . 8-8-9-9

 و مواظبت در حسن اخالق او

گذار با تصویب قانون مجازات اسالمی جدید توجه خاصی به این امر نموده اسهت و   قانون

والهدین یها   )این قانون، تسلیم اطفال و نوجوانان بزهکار به خهانواده   88در بند الف ماده 

در این مهاده  . بینی نموده و شرایطی را نیز در نظر گرفته است را پیش( سرپرست قانونی

شهوند و سهن    درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری مهی »: مقرر شده است

نه تا پانزده سال تما  شمسی است حسهب مهورد، دادگهاه یکهی از      آنها در زمان ارتکاب،

 :کند تصمیمات زیر را اتخاذ می

 .«...تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی  -الف

 :بینی شده است الذکر، تسلیم به والدین به دو صورت پیش در ماده فوق

 .دیب و تربیتتسلیم طفل یا نوجوان به والدین با اخذ تعهد به تأ( نخست

تسلیم طفل یا نوجوان به والدین با اخذ تعهد به انجا  اموری که دادگاه مطهابق  ( دو 

طبهق تبصهره بنهد الهف ایهن مهاده،       . داند تبصره بند الف ماده یادشده آن را مصلحت می

تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به  هرگاه دادگاه مصلحت بداند می»

 :از قبیل موارد ذیل و اعال  نتیجه به دادگاه در مهلت مقرّر را نیز أخذ نمایدانجا  اموری 
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معرفی طفل یا نوجوان به مددکاری اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصهان و   -1

 همکاری با آنان

منظور تحصیل یها   فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به -2

 آموزی حرفه

 جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکاقدا  الز   -6

 تشخیا دادگاه جلوگیری از معاشرت و ارتباط مهر طفل یا نوجوان با اشخاص به -1

 .«های معین جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل - 

ده البته تسلیم طفل یا نوجوان به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با توجهه بهه مها   

در بیشتر کشورها سپردن طفل به والدین . مذکور باید با رعایت شرایط خاص انجا  شود

 .در رأس سایر تصمیمات محاکم رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان قرار دارد

 سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقیقی یا حقوقی. 8-8-9-8

رود، اما این محیط بهرای   شمار می بهپذیری افراد  خانواده مؤثرترین نهاد در فرآیند جامعه

نیازپور، )طور مطلق بستری مناسب برای تربیت اطفال و نوجوانان نخواهد بود همیشه و به

هها از انجها  تکهالیف     گردد که شماری از خانواده گاه مشاهده می(.  13-133، صا1636

زهکاری، با آنهها  بسا خود با تحریک اطفال و نوجوانان به ب قانونی خویش سر باز زده و چه

هها   کنند و اینجا است که تسلیم اطفال و نوجوانان بزهکهار بهه ایهن خهانواده     همراهی می

جای سپردن آنها به والهدین   گذار به همین جهت است که قانون چندان مناسب نبوده و به

در این راسهتا، بنهد   . بینی نموده است های جانشینی را پیش یا سرپرستان قانونی، خانواده

توان به اشهخاص   ا تأکید نموده است که اطفال و نوجوانان بزهکار را می. .ق 88اده ب م

داوطلبی سپرد تا بر اساس دستورهای دادگاه، نسبت به چگونگی نگهداری و تربیت آنهها  

موجب ماده فوق، تسلیم نمهودن اطفهال و نوجوانهان بزهکهار بهه اشهخاص        به. اقدا  کنند

 :پذیر است رایط زیر امکانبا ش( حقیقی یا حقوقی)داوطلب 

 .اطفال و نوجوانان بزهکار در رده سنی نه تا پانزده سال باشند( نخست

البتهه اسهتفاده از ایهن پاسهخ نسهبت بهه       . جر  ارتکابی از جرایم تعزیری باشهد ( دو 

نابالغان مرتکب جرایم حدی و قصاص، به این شرط امکان دارد که در زمان ارتکاب جر  

 (.ا. .ق 88ماده  2تبصره )سال تما  داشته باشند دوازده تا پانزده

والدین یا سرپرستان قانونی، صالحیت نگههداری و تربیهت اطفهال و نوجوانهان     ( سو 



 ...قبال کودکان و نوجوانان بزهکار سیاست جنایی ماهوی در 9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره

  

67 

ا، . .ق 88بهر اسهاس بنهد ب مهاده     . خود را نداشته باشند یا بهه آنهها دسترسهی نباشهد    

قیقهی یها   توان نسبت به تسلیم اطفال و نوجوانهان بزهکهار بهه اشهخاص ح     درصورتی می

گیهری کهرد کهه والهدین یها سرپرسهتان قهانونی ایهن دسهته از           حقوقی داوطلب تصمیم

مقرر گردیهده اسهت،   ( 1613اصالحی)قانون مدنی  1116گونه که در ماده  بزهکاران، آن

در ماده . فاقد شایستگی اخالقی بوده و در نتیجه برای اطفال و نوجوانان خطرناک باشند

حطاط اخالقی و خطرناک بودن والدین قید شده است و اینجا هایی از ان   جلوه.ق 1116

ای به  تواند تا اندازه است که دور ساختن اطفال و نوجوانان بزهکار از والدین ناشایست می

بینهی تسهلیم    پذیری این دسته از اطفال و نوجوانان کمهک نمایهد و پهیش    فرایند جامعه

تهر سهپری شهدن     تواند به مناسهب  یعنوان یک پاسخ م کردن آنها به اشخاص داوطلب به

 .فرآیند اجتماعی شدن آنها بیانجامد

تبصره بنهد  )تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است( چهار 

توانند نسبت به سپردن اطفهال  و   های قهایی در صورتی می لذا مقا (. ا. .ق 88ب ماده 

گیهری نماینهد کهه آنهها قهبالً       میمتصه ( داوطلب)نوجوانان به اشخاص حقیقی یا حقوقی 

 .موافقت خود را اعال  کرده باشند

بنههابراین، اشههخاص داوطلههب بایههد دارای صههالحیت الز  جهههت نگهههداری اطفههال و 

توانند با وجود این شرایط نسبت به سپردن اطفهال و   نوجوانان بزهکار باشند و قهات می

واق،، دوبهاره اجتمهاعی شهدن    نوجوانان بزهکار به اشخاص داوطلب جهت نگهداری و در 

ا، این تسلیم کردن صرفاً . .ق 88البته با توجه به بند الف ماده . گیری نمایند آنها تصمیم

جنبه مراقبتی دارد و در صورت انتخاب ایهن پاسهخ، اشهخاص داوطلهب بایهد بهر انجها         

فهوق،   های مندرج در تبصره بند الف ماده مذکور مبادرت ورزند؛ زیرا مطابق تبصره اقدا 

ها در حکمِ مربوط به تسلیم کردن اطفال و نوجوانهان بزهکهار    بینی یکی از آن اقدا  پیش

به اشخاص داوطلب جنبه اجباری دارد و در نتیجه، سپردن اطفال و نوجوانان بزهکار بهه  

 .بینی شده انجا  پذیرد های پیش تواند بدون تعیین یکی از اقدا  اشخاص داوطلب نمی

 (نصیحت قضایی)وسیله قاضی دادگاه  بهنصیحت . 8-8-9-3

. نصیحت کردن یعنی کسهی را بهه راه صهواب و خیهر داللهت و راهنمهایی کهردن اسهت        

بینهی   ا پهیش . .ق 88گهذار در بنهد   مهاده     هایی است که قانون نصیحت، یکی از پاسخ

شهود یکهی از تصهمیمات     این شیوه که به آن توصیه قهایی نیهز گفتهه مهی   . نموده است
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بهار در   این روش برای نخستین(. 1 1-1 1، صا1636نیازپور، )باشد آزادی می غیرسالب

درنظر گرفته  1668قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب  18ماده  2بند 

دهد تا بدون آنکه آزادی اطفال و نوجوانان  این شیوه به قاضی دادگاه اختیار می. شده بود

د با درنظر گرفتن ابعاد مختلف شخصیتی آنان و بها توجهه   بزهکار را محدود یا سلب نمای

به پرونده شخصیت تهیه شده توسط واحد مددکاری اجتماعی و نوع جر  ارتکابی، از این 

های جامعه و یادآوری معیارهای  پاسخ جهت آشنا نمودن طفل یا نوجوان بزهکار با ارزش

را  گذاشتن به قواعد اجتمهاعی و  اخالقی و الزا  کلیه شهروندان بر رعایت مقررات و احت

ا مصوب . .ق 88ماده البته در . سوی هنجارمند شدن استفاده نماید در نتیجه، هدایت به

تواند استفاده نماید که سن آنها بین نهه تها    قاضی این پاسخ را برای بزهکارانی می 1632

 .پانزده سال تما  شمسی بوده و جر  ارتکابی از جرایم تعزیری باشد

 اخطار و تذکر. 8-8-9-4

دههی بهه اطفهال و     های غیرسالب آزادی است که برای پاسخ اخطار و تذکر یکی از شیوه

طور رسمی به  های قهایی به بر اساس این روش، مقا . نوجوانان در نظر گرفته شده است

دهند که رفتار ارتکابی آنها ناپسند بوده و ناقض  طفل و نوجوان بزهکار اخطار یا تذکر می

های شدیدتری نسبت به  باشد و در صورت تکرار، از واکنش یدها و نبایدهای کیفری میبا

موجهب   ای است کهه بهه   شیوه( یادآوری)بنابراین، اخطار و تذکر . آنها استفاده خواهد شد

شکل جدی اطفال و نوجوانان بزهکار را بهه احتهرا  گذاشهتن بهه قهوانین و       آن، قهات به

این شیوه در بنهد ب   (.1 1، ص1636نیازپور، )نمایند ادار میهای جامعه و مقررات و ارزش

بینهی   های ناظر به اطفال و نوجوانهان بزهکهار پهیش    عنوان یکی از پاسخ ا به. .ق 88ماده 

ا، تصهمیمات مهذکور در بنهد ت ایهن     . .ق 88ماده  1البته با توجه به تبصره . شده است

هرحال  به. سال قابل اجرا است  1ا ت 12ماده فقط در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار 

ههای کهاهش    هایی است که مقنن ما با شناسهایی آن، زمینهه   اخطار و تذکر یکی از شیوه

 .کننده آزادی را فراهم نموده است استفاده از تدابیر غیرسلب

 اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم. 8-8-9-5

ی دادگاه از نوجوانهان بزهکهار   ای است که قاض اخذ تعهد کتبی از بزهکاران نوجوان شیوه

، 1636نیهازپور،  )سمت بزهکاری نهرود  صورت کتبی تعهد دهد که دیگر به خواهد که به می

ا اخذ تعهد بهه عهد  تکهرار جهر  را یکهی از      . .ق 88گذار در بند ت ماده  قانون(. 3 1ص
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در . بینی نموده است دهی به نوجوانان بزهکار پیشهای غیرسالب آزادی برای پاسخ شیوه

هایی باشد به  عنوان یکی از پاسخ تواند به این بند، اخذ تعهد کتبی به عد  تکرار جر  می

 88مهاده   2و  1البته مطابق تبصره های . سال  1تا  12جرایم ارتکابی توسط نوجوانان 

منظهور واکهنش نشهان     ، مقا  قهایی دادگاه می تواند از این روش به1632ا مصوب . .ق

 .سال بهره جوید  1تا  12نوجوانان بزهکار بین  دادن به اطفال و

 حکم به معافیت از کیفر. 8-8-9-2

بهرای   1632یکی دیگر از تأسیسات حقوقی جدید که در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 63طبهق مهاده   . باشهد  بینی شده است صدور حکم معافیت از کیفر می بار پیش نخستین

هفت و هشت و در تما  جرایم تعزیری ارتکهابی   های این قانون، در جرایم تعزیری درجه

توسط اطفال و نوجوانان، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه و پس از احراز مجرمیهت  

گردد، در صهورت   چنانچه تشخیا دهد که با عد  اجرای مجازات نیز مرتکب اصالح می

راری ترتیبهات  فقدان سابقه کیفری مؤثر و با گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان و یا برق

صدور حکم به معافیت از کیفهر بهه   . تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند جبران، می

 :پذیرد دو صورت انجا  می

ههای هفهت و هشهت کهه دارای      درجرایم تعزیری درجهه : صورت مستقیم به( نخست

قیم طهور مسهت   تواند با احراز شرایط، بهه  ا هستند دادگاه می. .ق 63شرایط مقرر در ماده 

البتهه درخصهوص   . حکم به معافیت از کیفر برای اطفال و نوجوانان بزهکار صهادر نمایهد  

توانهد   اطفال و نوجوانان، دادگاه در تما  جرایم تعزیری در صورت احراز شرایط مقرر مهی 

 .حکم معافیت از کیفر صادر نماید

 ههای مهددکاران   در صورت صدور قرار تعویق صهدور حکهم و مالحظهه گهزارش    ( دو 

اساس ماده ب به اجرای دستورهای دادگاه و براجتماعی در خصوص میزان پایبندی مرتک

 .کند ا به تعیین کیفر با صدور حکم به معافیت از کیفر اقدا  می. .ق  1

بنابراین، شرایط صدور حکم به معافیت از کیفر در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار 

 :عبارتند از

 وجوان بزهکار توسط دادگاهاحراز مجرمیت طفل یا ن( الف

 احراز جهات تخفیف( ب

تشخیا دادگاه به اینکه با عد  اجرای مجازات مرتکب )بینی اصالح مرتکب پیش( ج
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 (.اصالح شود

 فقدان سابقه کیفری مؤثر( د

 گذشت شاکی و جبران زیان یا برقرار کردن ترتیبات جبران ضرر(  ه

ههای مهددکاری    حسهب گهزارش   پایبندی مرتکب بهه اجهرای دسهتورهای دادگهاه    ( و

 (.ا. .ق  1ماده )اجتماعی

 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات. 8-8-9-7

ههای دادگهاه در برابهر جهرایم ارتکهابی اطفهال و        تعلیق اجرای مجازات یکهی از واکهنش  

خصهوص  ههای عهدالت کیفهری در    ، اجرای پاسهخ بر این اساس. باشدنوجوانان بزهکار می

آید تا امکان ارزیابی رفتار طفل یا نوجهوان   حالت تعلیق درمی هاطفال و نوجوانان بزهکار ب

و عالوه بر آن، فرصتی نو بهه   ( 11، ص1636نیازپور، )بزهکار در مدت تعلیق فراهم گردد

شود تا در مدت تعلیق، خود را اصالح نمهوده و در صهورتی کهه مرتکهب      بزهکار داده می

در تعلیهق اجهرای مجهازات،    . شهد  جرمی نگردد، سابقه او از سجل کیفری حذف خواههد 

دادگاه اختیار دارد که اجرای مجازات تعیین شده را در برخی موارد و برای مدت معینی 

. تعلیق کند تا بزهکار در صورت عد  ارتکاب جر  جدید، از تحمل مجازات معهاف گهردد  

توانهد درصهورت    در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگهاه مهی  »ا، . .ق 13طبق ماده 

وجود شرایط مقرّر برای تعویق صدور حکم، اجرای تما  یا قسمتی از مجازات را از یک تا 

همچنین، تعلیق اجرای مجازات، هم ضمن صدور حکم و ههم  . «...پنج سال معلق نماید 

 .باشد پذیر می در حال تحمل مجازات امکان

 :بنابراین، شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات عبارتند از

 م ارتکابی از جرایم تعزیری باشندرایج( الف

 وجود جهات تخفیف( ب

 بینی اصالح مرتکب توسط دادگاه پیشی( ج

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ضرر( د

 فقدان سابقه کیفری مؤثر(  ه

تواند در صورت وجود شرایط مهؤثر   ا در جرایم تعزیری، دادگاه می. .ق 13طبق ماده 

ر حکم، تما  یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال تعویق نمایهد و  برای تعویق صدو

این قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات مانند تعویق صدور حکم ممکهن   18بر اساس ماده 



 ...قبال کودکان و نوجوانان بزهکار سیاست جنایی ماهوی در 9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره

  

66 

تواند در مهورد   دادگاه می»ا، . .ق 31البته طبق ماده . طور ساده یا مراقبتی باشد است به

براسهاس  . «اجرای مجازات را معلق کنهد ... نوجوانان، تما  جرایم تعزیری ارتکابی توسط 

وسهیله دادگهاه ضهمن حکهم      مجهازات بهه  اجهرای  قهرار تعلیهق   »این قانون نیهز   13ماده 

 .«... گردد محکومیت یا پس از صدور آن صادر می

 (المنفعه خدمات عام)انجام خدمات عمومی رایگان . 8-8-9-2

مدار در اختیهار   عنوان پاسخی جامعه نن بهانجا  خدمات عمومی رایگان روشی است که مق

ا انجها   . .ق 81براساس ماده . کننده به جرایم نوجوانان قرار داده است های رسیدگیدادگاه

موجب آن نوجوان بزهکار، به کار کردن رایگان  خدمات عمومی رایگان خدماتی است که به

علیه نوجوان  ت که محکو عبارت دیگر خدماتی اس گردد و به در یک دوره معین محکو  می

اجهرای خهدمات    .دههد  نفه، جامعهه انجها  مهی     حکم دادگاه و به بدون دریافت دستمزد، به

ای از فشارهای جسمی و روانی است؛ چراکهه از   علیه آمیخته عمومی رایگان برای محکو 

یک طرف موجب محدودیت آزادی و ایجاد انهباط و احترا  به دیگری گشته و از طهرف  

ههای خهود را در    ها و شایستگی دهد تا لیاقتکار نوجوان را در وضعیتی قرار میدیگر بزه

انجا  خدمات عمومی رایگان ایهن فرصهت را بهه بزهکهار نوجهوان اعطها       . عمل بروز دهد

کند که بتواند اشتباهی را که مرتکب شده اسهت از طریهق سهازنده جبهران نمایهد و       می

گیرانهه و   ر بطهن جامعهه و بها روش سهخت    هدف اصلی آن هم انجا  مجازاتی است که د

مقید و ایجاد موقعیت مناسب برای بازگشت نوجوان به جامعه و جلوگیری از تکرار جهر   

... »ا خدمات عمومی رایگان تعریف شده است و آن عبهارت از  . .ق 81در ماده . باشد می

و تحهت   شود مورد حکم واق، می... خدماتی است که با رضایت محکو  برای مدت معین 

البته دادگاه باتوجه بهه نهوع جهر ، سهن،     . «...گردد  نظارت قاضی اجرای احکا  اجراء می

جنس، توانایی جسمانی و روانی، شغل و مهارت نوجوان به انجا  خدمات عمومی رایگان 

تواند نوجوانانی را کهه مرتکهب جهرایم     ا، دادگاه می. .ق 83بر اساس ماده . دهد حکم می

شوند و سن آنها بین پانزده تا هجده سهال تمها  شمسهی     و شش می تعزیری درجه پنج

 .باشد، به انجا  خدمات عمومی رایگان محکو  نماید می

 صدور قرار تعویق صدور حکم. 8-8-9-9

توانهد   در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه مهی »ا، . .ق 11بر اساس ماده 

فردی، خانوادگی و اجتماعی و سهوابق و  پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه وضعیت 
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صهدور  ... اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جر  گردیده است و درصورت وجود شرایط 

البته برای جرایمهی کهه توسهط    . «...تعویق اندازد  مدت شش ماه تا دو سال به حکم را به

مورد تما  جرایم تواند در  ا دادگاه می. .ق 31شود طبق ماده  اطفال یا نوجوانان انجا  می

 .تعویق اندازد و یا اجرای مجازات را معلق کند تعزیری ارتکابی آنها صدور حکم را به

 11مهاده  )پهذیر اسهت   امکهان « مراقبتهی »و « ساده»تعویق صدور حکم به دو صورت 

گهردد، در مهدت تعیهین شهده      مهی  متعهد طور کتبی  به در تعویق ساده مرتکب»(. ا. .ق

بینی شود که در آینده نیز  نشود و از نحوه رفتار وی پیش یتکب جرموسیله دادگاه، مر به

در تعویق مراقبتی عهالوه بهر شهرایط    »و ( ا. .ق11بند الف ماده )«شود نمیمرتکب جر  

وسهیله دادگهاه را در    شده به و تدابیر مقرر هاگردد دستور مرتکب متعهد می ،تعویق ساده

و  11، 11از مواد (. ا. .ق11بند ب ماده )«ذاردموق، اجراء گ مدت تعویق رعایت کند یا به

بینی تعویق صدور حکهم درصهدد    گذار با پیش شود که قانون ا چنین برداشت می. .ق 31

این بوده است که فرصت مجددی به اطفال و نوجوانان بزهکار اعطا نمایهد تها درصهورت    

گذار قصد حمایهت   ونعبارت دیگر، قان تعویق صدور حکم، رفتار خود را اصالح نمایند و به

از اطفال و نوجوان بزهکار را داشته است تا نسبت به گذشته خود تجدیدنظر نمایند و از 

 .های محدودکننده سلب آزادی اجتناب گردد محکو  شدن به واکنش

 جزای نقدی. 8-8-9-91

جزای نقدی مجازاتی است که مجرمان در راستای نقض قهوانین و مقهررات اجتمهاعی و    

عنهوان   در حقوق کیفری ایران ایهن مجهازات بهه   . شوند وظف به پرداخت آن میارتکابی م

ایهن  . بینهی شهده اسهت    یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی برای نوجوانهان بزهکهار پهیش   

های غیرسالب آزادی و نیز جایگزینی مناسهب بهرای    توان در زمره مجازات مجازات را می

. ب آزادی درجهرایم سهبک تلقهی نمهود    ههای سهال  هها و برخهی از مجهازات    دیگر مجازات

ههای گونهاگونی را    گذار در تعیین میزان این مجازات و نحهوه اجهرای آن، سیاسهت    قانون

بینی نموده است تا کارایی آن را با در نظر گهرفتن وضهعیت بزهکهار از یهک سهو و       پیش

ی در این راستا، میزان جزای نقهدی گهاه  . ماهیت جر  ارتکابی از سوی دیگر حفظ نماید

 .در نظر گرفته شده است( متغیر)صورت نسبی  صورت ثابت و گاهی به به

توان به سه دسته جهزای نقهدی ثابهت، جهزای نقهدی       طور کلی جزای نقدی را می به

 .بندی نمود و جزای نقدی روزانه تقسیم( متغیر)نسبی 
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 جزای نقدی ثابت. 8-8-9-91-9

گذار در قهانون   که توسط قانونجزای نقدی ثابت، مبلغی وجه نقد معین و مشخا است 

بینهی شهده اسهت و گهاهی بهرای آن حهداقل و حهداکثری         طور صری  معهین و پهیش   به

درنظرگرفته شده که میزان آن مشخا است ولی قاضی باید از حداقل تا حداکثر میزان 

 .آن را تعیین نماید

 جزای نقدی نسبی. 8-8-9-91-8

رحسب مورد و بر اساس معیهار خاصهی   جزای نقدی نسبی مجازاتی است که میزان آن ب

نفه، دولهت تعیهین     که در قانون مطرح است، تا چند برابر درآمدهای ناشهی از جهر  بهه   

البته هدف از این نوع مجازات آن است . باشد گردد و مجر  موظف به پرداخت آن می می

 .دست آوردن سود نامشروع برحذر دارند که متهم را از تالش برای به

 جزای نقدی روزانه. 8-8-9-91-3

جزای نقدی روزانه، میزان مبلغی است که برحسب روز و با توجه به میزان درآمد مجهر   

های جهایگزین   عنوان یکی از مجازات جزای نقدی روزانه به. شود تعیین می( علیه محکو )

جزای نقهدی  »: ا در تعریف آن آمده است. .ق  8بینی شده است و در ماده  حبس پیش

جهزای نقهدی   . «...چهار  درآمهد روزانهه محکهو      هشتم تا یک رت است از یکروزانه عبا

گردد تا نهابرابری   روزانه شیوه جدیدی در برقراری عدالت در اجرای مجازات محسوب می

. دسهتان و تههوانگران را در پرداخههت آن بهه کمتههرین میهزان ممکههن برسههاند    میهان تهههی 

ای درآمد روزانهه محکومهان محاسهبه    درحقیقت در این شیوه، میزان جزای نقدی بر مبن

ههایی   ا یکهی از پاسهخ  . .ق 83بندی پرداخت جزای نقدی ثابهت در مهاده    درجه. شود می

 :بینی نموده است که عبارتند از گذار در برخورد با نوجوانان بزهکار پیش است که قانون

نقدی در جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج باشد، پرداخت جزای ( الف

 (.ا. .ق 83بند   ماده )از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال

در جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش باشد، پرداخت جزای نقدی ( ب

 (.ا. .ق 83بند ت ماده )از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال

پرداخهت  در جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجهه هفهت و هشهت باشهد،     ( ج

 (.ا. .ق 83بند   ماده )جزای نقدی تا یک میلیون ریال

بنهدی   بهه درجهه   ،گذار با لحاظ معیار تناسب جر  با کیفر گردد که قانون مالحظه می
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تهری بهه بزهکهاری     شهکل متناسهب   جزای نقدی مبادرت نموده است و از این رهگذر، به

 .شودنوجوانان پاسخ داده می

ها اسهت، از یهک طهرف،     ز اندیشه فردی کردن مجازاتجزای نقدی که جلوه بارزی ا

دههد تها توانهایی او را در     علیه بهه دادگهاه اجهازه مهی     تحقیق پیرامون وض، مالی محکو 

پرداخت جزای نقدی و اطمینان از آن بسهنجد و از طهرف دیگهر، در اجهرا بهدون آنکهه       

بخشی از اندوخته خود علیه از بقیه عواید روزانه خود محرو  شود، بتواند هر ماهه  محکو 

همچنهین، جهزای نقهدی اولهین جهایگزین مجهازات حهبس        . را به خزانه دولت بپهردازد 

 .گردد محسوب می

های قضایی که منجر به سلب آزادی محدود از کودک ان و نوجوان ان بزهک ار     واکنش. 8-8-8

 گرددمی
 نگهداری در کانون اصالح و تربیت. 8-8-8-9

های شدید به جرایم اطفهال و نوجوانهان    ربیت یکی از پاسخنگهداری در کانون اصالح و ت

ههای سهالب آزادی دارای    پاسهخ . کند است که آزادی آنها را در یک دوره معین سلب می

های گوناگونی است که یکی از آنها نگهداری اطفال و نوجوانهان بزهکهار در کهانون     شیوه

کانون اصالح و تربیت یکهی از   ا نگهداری در. .ق 83و  88در مواد . اصالح و تربیت است

بینی  کننده به جرایم اطفال و نوجوانان پیش های رسیدگی تصمیمات مهم و شدید دادگاه

قانون فوق، این نوع پاسخ برای نوجوانانی اسهت کهه مرتکهب     83مطابق ماده . شده است

سهال تمها     18تها    1شوند و سن آنها در زمهان ارتکهاب جهر  بهین      جرایم تعزیری می

همچنهین،  . مقهرر شهده بهود    1611ا مصهوب  . .ق 13ی است و این پاسخ در ماده شمس

فقط درباره اطفهال و نوجوانهان دوازده تها پهانزده      1632ا مصوب . .ق 88ماده  1تبصره 

سال قابل اجرا است و در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یهک تها   

 .اند، الزامی است پنج را مرتکب شده

 88میم به سلب آزادی به نگهداری در کهانون اصهالح و تربیهت در بنهد   مهاده      تص

بینی شده اسهت و شهدیدترین    این قانون پیش 83ا و در بندهای الف، ب و   ماده . .ق

البتهه بنهدهای ت و   مهاده    . باشهد  پاسخ به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان بزهکار می

نان دوازده تا پانزده سال قابل اجهرا اسهت و اعمهال    اخیرالذکر فقط درباره اطفال و نوجوا

این مقررات در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیهر درجهه یهک تها پهنج را      
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 .مرتکب شده باشند، الزامی است

 (دو روز آخر هفته)وقت در کانون اصالح و تربیت  نگهداری پاره. 8-8-8-8

وقت آنهها در کهانون    ن بزهکار، نگهداری پارهیکی دیگر از تصمیمات سالب آزادی نوجوانا

 .است( روزهای پنجشنبه و جمعه)اصالح و تربیت در پایان هفته 

عبارت دیگر،  رسمیت شناخته شده است و به ا به. .ق 83ماده  2این شیوه در تبصره 

بر اساس این شیوه، اطفهال و  . بینی گردیده است وقت در قانون ما نیز پیش نگهداری پاره

جهای حههور نهزد     وانان در روزهای پایان هفته یعنی روزهای پنجشنبه و جمعهه بهه  نوج

به این ترتیهب، نظها  حقهوق    . شوند خانواده خود، در کانون اصالح و تربیت نگهداری می

کیفری ما با تکیه بر این شیوه، آزادی اطفال و نوجوانان بزهکار را فقط در روزهای پایان 

واسهطه، ایهن دسهته از بزهکهاران ضهمن تحمهل کیفهر از        کند تا به ایهن   هفته سلب می

موجهب   بهه . شکل عادی را هم داشته باشهند  های کیفری، امکان گذراندن زندگی به پاسخ

جای صهدور حکهم بهه مجهازات نگههداری در       تواند به ا، دادگاه می. .ق 83ماده  2تبصره 

صهالح و تربیهت در دو   به نگهداری در کهانون ا ... کانون اصالح و تربیت یا جزای نقدی و 

های قهایی  بنابراین، مقا . روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد

سال از ایهن روش اسهتفاده نماینهد و صهرفاً بهه        1توانند در خصوص بزهکاران زیر  نمی

 .سال اختصاص داده شده است 18تا   1نوجوانان 

 (در منزل، سلب آزادی نوجوانان بزهکار در منزلحبس خانگی، حبس )اقامت در منزل . 8-8-8-3

های سلب آزادی نوجوانان بزهکار در سامانه عدالت کیفری  اقامت در منزل، یکی از پاسخ

جای سلب شدن او در محهیط کهانون    در پرتو این پاسخ، آزادی نوجوانان بزهکار به. است

ران ضمن مانهدن در کنهار   شود تا این دسته از بزهکا اصالح و تربیت، در منزل گرفته می

 .های عدالت کیفری مبادرت ورزندخانواده خود، به تحمل واکنش

های متفاوتی که در این زمینه اتخاذ  سلب آزادی نوجوانان بزهکار با توجه به سیاست

 .پذیرد وقت صورت می وقت و پاره شده است معموالً به دو روش تما 

تواند با توجه به وض، متهم و  دادگاه می»: ا مقرر شده است. .ق 83ماده  2در تبصره 

بهه اقامهت در   ... جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جهزای نقهدی    جر  ارتکابی، به

 .«حکم دهد... کند  منزل در ساعاتی که دادگاه معین می

هها اعطها نمهوده اسهت و آنهها       قانون در خصوص این شیوه، اختیار کاملی بهه دادگهاه  
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 : های زیر را برگزینند وشتوانند یکی از ر می

اقامت کامل در منزل اسهت کهه آزادی ایهن دسهته از اطفهال و نوجوانهان را       ( نخست

کنهد و از ایهن رو، نوجوانهان بزهکهار      روزی برای یک دوره معین سهلب مهی   طور شبانه به

 .توانند در مدت تعیین شده از منزل خارج شوند نمی

براساس این . گردد ی از شبانه روز سلب میهای آزادی نوجوانان بزهکار در ساعت( دو 

روز در بیهرون از   ههای شهبانه   توانند در برخهی از سهاعت   شیوه، این دسته از بزهکاران می

های معین شده بهه   ها مبادرت ورزند و فقط در ساعت منزل به تحصیل و یا دیگر فعالیت

 .بیرون از منزل بروند

نوجوانان بزهکار را از محیط زندان و جذب  این است که( حبس خانگی)از فواید این شیوه 

سازد و ایهن روش صهرفاً    های مجرمانه و همچنین پذیرش انگ بزهکارانه دور می شدن در گروه

 .پذیرد آنکه در جریان متعارف عادی زندگی خللی ایجاد شود صورت می در محیط خانه و بی

 وقت آزادی اطفال و نوجوانان بزهکار سلب نیمه. 8-8-8-4

توان از آن نسهبت بهه اطفهال و     های کیفری است که می آزادی از جمله پاسخ نیمه روش

موجب این شیوه، بزهکاران  به(. 132، ص1636نیهازپور،  )نوجوانان بزهکار هم استفاده نمود

هها را در کهانون اصهالح و     مدتی از دوران حبس را در بیرون از محیط کانون و سایر وقت

ههای سهالب آزادی، بهدون     تو این شیوه، محکومان به پاسخدر پر. کنند تربیت سپری می

ای، درمهانی و مهواردی    ههای آموزشهی، حرفهه    مراقبت در خارج از کانون به انجا  فعالیت

این شهیوه  . گذرانند ها را در کانون اصالح و تربیت می ورزند و شب مانند اینها مبادرت می

 .ا شناسایی گردیده است. .ق 3 در ماده 

ای اسهت کهه براسهاس آن محکهو       شهیوه ( نگههداری شهبانه  )وقت آزادی  سلب نیمه

آمهوزی، درمهانی و    ای، آموزشهی، حرفهه   های حرفه تواند در زمان اجرای حکم، فعالیت می

کارگیری این  ا به. .ق 1 موجب ماده  البته به. نظایر اینها را در خارج از کانون انجا  دهد

 :که عبارتند ازروش به وجود شرایط متعددی وابسته است 

 ر  ارتکابی از جرایم تعزیری باشدج( الف

 موافقت اطفال و نوجوانان بزهکار با این پاسخ( ب

 های وارده ترمیم زیان( ج

  .سپردن تأمین( د
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 نتیجه

دچهار   1632حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 

در قهانون مجهازات   )وزه حقوق کیفهری مهاهوی   تحول بنیادین گردید و این تحول در ح

ههای مهمهی در حهوزه کودکهان و      در این قهانون نهوآوری  . متجلی گردیده است( اسالمی

باشهند و سیاسهت جنهایی مها را      نوجوانان بزهکار را داده است که بسیار قابل توجه مهی 

 در. طهور کامهل مشهخا و تبیهین نمهوده اسهت       درقبال کودکان و نوجوانان بزهکهار بهه  

سیاست جنایی تقنینی در قبال کودکان بزهکار، مقنن اقدا  به برقراری رژیم مسهؤولیت  

بنهدی نمهوده    کیفری تدریجی برای کودکان نموده است و آنها را به چههار دسهته طبقهه   

طور مطلق از مسؤولیت کیفری مبهرّی دانسهته اسهت و     سال را به 3است و اشخاص زیر 

ههای مناسهبی را در قهانون     ههر طبقهه واکهنش    سهال بهرای   18برای سایر اشخاص زیهر  

های اصالحی و  بینی نموده است و تدابیر تنبیهی و اصالح و جایگزین آن را با پاسخ پیش

 .بخش فراهم نموده است های کیفری فرصت ترمیمی و استفاده از پاسخ
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Abstract 
This article deals with a specific and differential criminal policy against 

criminal children and adolescents in Iran. Not recognizing the necessity of a 

specific and effective criminal policy against children and adolescents 

created a problem that bothered our legal community. However, the 

legislator finally paid special attention to the criminal behavior of criminal 

children and adolescents and according to their particular situation, several 

peculiar solutions and responses stipulated in penal laws. One of these 

responses in the substantive provisions on criminal children and juvenile 

relates to the selected responses to this kind of delinquency and this change 

should be considered in the context of Iran's accession to the Convention on 

the Rights of the Child, adopted on November 20, 1989. In this regard, 

corrective, social, educational, corrective criminal and alternative responses 

of the recent legislation to punishment may be mentioned. In the same vein, 

new institutions for dealing with such developments are created and this 

paper is to examine such responses and institutions.  
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