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 مقدمه

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تأسيس سازمان ملل و صدور اعلميه جهانی حقوق 

آميز، انتظار همزیستی مسالمتمردم زجردیدۀ مناطق جنگ زده،  9191بشر در سال 

صلح پایدار توأم با آرامش و امنيت و گسترش عدالت اجتماعی را داشتند. اکثر دول نيز 

براي کاهش اثرات زمان جنگ و پيشگيري از ازدیاد بزهکاري، به اصلح و یا تدوین 

  9قوانين حمایتی، هدایتی و تربيتی اطفال و جوانان اقدام نمودند.

اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنياي امروز مسئله بزهکاي 

را شدیداً به خود مشغول داشته است. بيش از یک قرن پيش، یعنی از اواخر قرن 

نوزدهم، ارتکاب جرم و جنایت از ناحيه کودکان و نوجوانان، در کشورهاي بزرگ 

مالک شرقی جهان اکثریت صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در م

محققين، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصص تعليم و 

تربيت براي یافتن راه حلی جهت جلوگيري از بروز تبهکاري در ميان جوانان و نوجوانان 

اند. در حال حاضر، در مطبوعات اکثر کشورهاي جهان مسئله جهان، در تکاپو بوده

   9به صورت بحث روز در آمده است.« خردسالن و لزوم پيشگيري از آنبزهکاري »

در اکثر کشورهاي جهان، قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار را تنها راه 

کنند، ولی این واقعيت را نباید از خاطر دور مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان تلقی می

باشند؛ چرا که اگر وضع اطفال و نوجوانان نمیداشت که این قوانين کافی به مقصود 
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شود که اگر طفلی مورد اجحاف بزرگسالن مورد امعان نظر قرار گيرد، ملحظه می

مخصوصاً اولياء قرار گيرد، هيچ گونه مقررات خاص کيفري غير از مقررات قانون 

  3مجازات براي حمایت از حقوق اطفال وجود ندارد.

، اعمال مجازات کودکان و نوجوانان در 9311ازات اسلمی در لیحه جدید قانون مج

سه وضعيت تقسيم شده است که وضعيت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با 

رده سنی تا بلوغ است که مسئوليت کيفري ندارند جز در مواردي که به اشخاص ضرر 

مربوط به مادي وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. وضعيت دوم 

جرایم تعيين شده براي رسيدگی به جرم تعزیري کودکان و نوجوانانی است که در زمان 

سال شمسی سن دارند و قرار شده است که به جاي مجازات براي  91تا  1ارتکاب جرم، 

گانه تسليم به والدین، اوليا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، این دسته افراد، اقدامات پنج

شخاص حقيقی یا حقوقی غير از والدین، نصيحت به وسيله قاضی دادگاه، تسليم به ا

 اخطار و تذکر و نگهداري در کانون اصلح و تربيت صورت گيرد.

وضعيت سوم مربوط به جرائم تعزیري توسط نوجوانانی که سن آنها در زمان ارتکاب 

ی شامل نگهداري در باشد. براي این افراد نيز مجازاتهایسال است، می 91تا  91جرم بين 

کانون اصلح و تربيت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دوتا پنج سال، از یک تا سه 

سال و همچنين از سه ماه تا یکسال و پرداخت جزاي نقدي در ارقام مختلف تعيين شده 

است. از این رو ما در این تحقيق سعی در بررسی تحولت حاکم بر نظام مجازات و 

                                                           
 .97، ص 9319. شامبياتی، هوشنگ، بزهکاري اطفال و نوجوانان، چاپ سيزدهم، انتشارات مجد، 3 



9 / مقدمه   
 

نی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران از گذشته تاکنون و همينطور اقدامات تامي

شناسایی چاش ها،خلء ها و بهامات حقوقی پيرامون موضوع و نهایتا ارائه راهکارها و 

 راه حل هاي منطقی جهت ارتقاء نظام عدالت کيفري ایران خواهيم بود.



 



 

 بخش اول
 از مفهوم شناسی تا مبانی حاکم 

 اطفال و نوجوانان بر مجازات
 

 

 

 

 

 



 



 

 فصل اول : مفاهیم و تحولت تاریخی حقوق کیفري اطفال در ایران

نوجوانان یک معضل جهانی است.وخامت جنایت ارتکابی جوانان بزهکاري اطفال و 

مسئولين، سياست گذاران و افکار عمومی را بخود جلب نموده است.بطور کلی توجه 

نرخ جرایم خشونت بار نوجوانان در طول نيمه دوم قرن بيستم افزایش شدید داشته 

 9است.

اي پيشگيري از آن اتخاذ روانی است که بر -اجتماعی -بزهکاري یک پدیده زیستی

تدابير همه جانبه از سوي جامعه ضروري می نماید و به ویزه در مورد اطفال و نوجوان 

که به لحاظ وضعيت خاص روحی و جسمی، علوه بر اعمال تدابير پيشگيرانه افتراقی، 

 1می بایست در یک اقدام گسترده، مقدم بر بزرگسالن قرار گيرند.

فري اطفال به ميان می آید، تنها آیين دادرسی و دادگاه ویژه هرگاه سخن از حقوق کي

اطفال  که در حيطه حقوق کيفري شکلی قرار دارند، به ذهن متبادر می گردد، حال 

آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی می تواند به اهداف خود نایل آید که قوانين  

تعریف طفل،  تعریف ماهوي ویژه اي نيز در این زمينه تدوین گردد.قوانينی که 

مسئوليت کيفري، تعریف بزهکاري  و اصول حاکم بر بزهکاري و تصميمات اتخاذ شده 

  6از سوي دادگاه را موافق با نيازهاي واقعی آنان باشد، مشخص نماید.
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 بند اول : تعریف طفل 

شناسی، جامعه شناسی و کودک از دیدگاه علوم مختلف از جمله روانشناسی، زیست

رد بررسی قرار گرفته است و هر یک از دانشمندان از دید خود، کودک حقوق مو

اند. بطور کلی کودک در لغت عبارتست از هر پسر و دختري وکودکی را تبيين نموده

که به نضج و رشد نرسيده باشد. دوران کودکی از دورن بارداري شروع و تا بلوغ ادامه 

   7 دارد.

شود که از نظر  سن به نمو جسمی کسی گفته میدر اصطلح حقوقی طفل یا صغير به 

 و روحی لزم براي زندگی اجتماعی نرسيده باشد. 

، سن 9371قانون مجازات اسلمی، مصوب  91در تعيين مفهوم طفل تبصره یک ماده 

مشخصی براي تشخيص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز ميان کودکی و کبر 

   1دانسته است.

قانون مجازات  91قانون سابق راجع به مجازات اسلمی که عيناً در ماده  96طبق ماده 

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفري »اسلمی تکرار شده است: 

 «هستند.
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