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   2931تحوالت مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسالمی مصوب
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 3131یه،رومدانشگاه علوم و تحقیقات تهران واحد ا ارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،ک

 

karshenas.bahram@gmail.com   
 

 

مند به دنبال تعدیل و متناسب نمودن کیفرزدایی در چارچوب سیاست کیفری نظام :چکیده

جایگزین نمودن اقدامات خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و 

این اقدام باید ضمن پیشنهاد یک سلسله عوامل  .باشدغیرکیفری درجهت اصالح و تربیت مجرم می

پیشگیرانه در جهت جلوگیری از وقوع بزه، در صورت ارتکاب نیز راه بازگشت مرتکبان به زندگی 

شناسی و های جرمجنایی، دادهکیفرزدایی به عنوان بخشی از سیاست  .مندانه را هموار کندشرافت

تواند با حذف گیرد و از این طریق است که میعلوم انسانی دیگر را در قالب نظام کیفری به کار می

های خشن و شدید در راه مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرایم قدم و یا تخفیف مجازات

نسبت به کیفرزدایی صورت  3139مجازت اسالمی مصوب  تحوالت عدیده ای در قانون .بردارد

ایم در رابطه با مسولیت کیفری اطفال که این پژوهش را به این موضوع اختصاص داده گرفته است

توان مطرح نمود تحوالت قانون مجازات اسالمی میو از جمله مسائلی که در این رابطه با توجه به 

پرتو اصل کیفر زدایی چه تحوالتی اینکه؛ قانون مجازات اسالمی در مسئولیت کیفری اطفال در 

هایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ توان پرسشایجاد نموده است؟ و به تبع مسأله مطرح شده می

مجازات و کیفر اطفال در در قوانین و مقررات جزایی دارد؟ مسئولیت کیفری اطفال چه جایگاهی 

های کودکان و بخش مجازاتتبیین  بینی شده است؟پیشچگونه  3139قانون مجازات مصوب 

سال از  31تا  31سال و  31تا  3سال،  3سال به افراد زیر  31بندی افراد زیر نوجوانان و بخش

کودک بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که  .قانون جدید مجازات اسالمی است تحوالتترین مهم

نتیجه به نظام کیفری متفاوت از در  ؛گرددتواند اصالح آسانتر و سریعتر از افراد بزرگسال می،دارد 

  .دارد احتیاج شود،آنچه در مورد بزرگساالن اعمال می

 انون مجازات اسالمی، کیفر زدایی واکنش مسئولیت کیفری اطفال، تحوالت ق :واژگان کلیدی
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  مقدمه

 بیان مسأله الف(

که به دنبال تعدیل و متناسب نمودن خاصیت کیفری مجازات مند کیفرزدایی جنبش نوینی است در چارچوب سیاست کیفری نظام

این اقدام  .باشدو یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین نمودن اقدامات غیرکیفری درجهت اصالح و تربیت مجرم می

االمکان را در قبال جرایم حتی گونه که واکنش جامعهباید در عین هماهنگی با نیازها و تحوالت اجتماعی جامعه صورت گیرد؛ بدین

را با  هاو سبب نشود که تحمل کیفر ارتباط آن غیرکیفری نموده و مجازات تنها پاسخ اعمال خالف مقررات اجتماعی افراد نباشد

جامعه قطع نموده و راه بازگشت این افراد به جامعه را مسدود سازد؛ بلکه ضمن پیشنهاد یک سلسله عوامل پیشگیرانه در جهت 

 .مندانه را هموار کندجلوگیری از وقوع بزه، در صورت ارتکاب نیز راه بازگشت مرتکبان به زندگی شرافت

آنان به تعامل عوامل محیطی، اجتماعی، فردی و ارثی در ساختن  .اندیشندگونه میدانشمندان مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز همین

 در جرم سکه ضرب که است کرده ثابت نیز تجربه 3.شخصیت انسانی قائل بوده و معتقدند که کیفر تنها وسیله مبارزه با جرم نیست

 نبوده؛ زاعدالت تنها نه ،هاآن بودن اجتماعی ضد بهانه به جامعه شهروندان عمل هر بر کیفری پاسخ و پشتوانهبی و آشفته خانهضراب

لحاظ این که مجازات لزومًا پاسخ هر عمل ضد اجتماعی نیست و تحمیل مجازات بر هر عملی بدون  به هست؛ هم زداعدالت بلکه

رو باید تنها در مورد ازاین .آیدهای جزایی و نظام کیفری به شمار میمجموعهای بر چهرههای اجتماعی، لکهتوجه به واقعیت

مداخله در حقوق و  .غیرکافی و یا نامتناسب هستند هارفتارهایی به کار برده شود که سایر ابزارهای کنترل اجتماعی در قبال آن

ن یک عقالً کسی از پتک برای شکست .های فردی باید تنها تا حدی که برای نیل به اهداف ضرورت دارد، به کار گرفته شودآزادی

توان به وسیله سایر تدابیر اجتماعی به شکل مؤثری آن را تحت نظم و نباید برای کنترل رفتاری که می 9کندفندق استفاده نمی

 .از کیفر باید تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی استمداد نمود .درآورد، از مجازات استفاده کرد

های متفاوتی بوده است، از جمله در رابطه با مسولیت کیفری کیفرزدایی صورت گرفته در زمینهتحوالتی که در قوانین نسبت به 

تحوالت قانون مجازات ایم و از جمله مسائلی که در این رابطه با توجه به اطفال که این پژوهش را به این موضوع اختصاص داده

سئولیت کیفری اطفال در پرتو اصل کیفر زدایی چه تحوالتی ایجاد توان مطرح نمود اینکه؛ قانون مجازات اسالمی در ماسالمی می

در هایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ مسئولیت کیفری اطفال چه جایگاهی توان پرسشو به تبع مسأله مطرح شده می نموده است؟

 ینی شده است؟بپیشچگونه  3139مجازات و کیفر اطفال در قانون مجازات مصوب قوانین و مقررات جزایی دارد؟ 

 

 اهداف تحقیق ب(

به عبارت  .کندباشد که ضرورت بحث در آن حوزه را ایجاب میانجام هر پروژه تحقیقاتی، صرف نظر از موضوع آن، دارای اهدافی می

پژوهش مورد نظر از این امر  .دیگر تحقیق در خصوص موضوعات مختلف باید به حل مشکلی از مشکالت زندگی انسان کمک کند

 :باشدفارغ نموده و دارای اهداف ذیل می

                                                           
 41، صص 1731تحلیل مبانی حقوق جزا، مترجم: حسین میرمحمدصادقی، چاپ دوم، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تابستان  ،کالرکسون -1

 . 42و 

 . 42، صص 1731مقاره و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسالم، مجازات، جلد دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، سال  ،فیض، علیرضا  -4
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 در خصوص مسئولیت کیفری اطفال؛ 3139بررسی تحوالت قانون مجازات اسالمی مصوب  -3

 تجزیه و تحلیل تحوالت مذکور با رویکردی بر اصل کیفر زدایی؛ -9

 .در قوانین و مقررات جزایییفری اطفال مسئولیت کبررسی و نقد تحوالت مذکور در جهت بهبود شرایط  -1

 

 تحقیق شناسیروش ج(

  تحقیق روش -

از جمله براساس روش اجرا، هدف، گردآوری اطالعات،  .باشدبندی میروش تحقیق براساس معیارهای مختلفی قابل طبقه

براساس هدف، تحقیق  تحلیلی، -بر اساس روش اجرای تحقیق، تحقیق مورد نظر توصیفی .خصوصیات مسأله و معیارهای ترکیبی

  .ها، تحقیق مورد بررسی تحقیق کیفی استباشد و براساس نوع و ماهیت دادهمورد نظر، تحقیق کاربردی می

 ابزار گردآوری اطالعات -

ها داده آوریدر هر تحقیق نه تنها باید از چند روش برای جمع .های تحقیقات متعارف استترین برههگردآوری اطالعات یکی از مهم

های در تحقیق مورد نظر از روش .استفاده نمود، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده شود و دست به کار آید

آوری اطالعات در این به عبارتی دیگر جمع .شودها استفاده میآوری دادهغیر مستقیم از جمله استفاده از اسناد و مدارک برای جمع

  .است 1ای یا اسنادیوش کتابخانهتحقیق، به ر

 های تجزیه و تحلیل اطالعاتروش -

گیرد و با این تفاسیر در این قرار می لیتحل و هیتجزها به روش تکیه بر موضوعات نظری و ارائه یک قضیه توصیفی مورد داده

نیست و جنبه آماری ندارند، عقل، تحقیق کمیها در این از آنجا که داده .باشدکیفی می ها به روشتجزیه و تحلیل دادهتحقیق، 

  .ها، کیفی استمبنا در تجزیه و تحلیل داده گیرد وقرار می منطق، تفکر و استدالل، معیار

 

 کلیات و مبانی نظری تحقیق -2

 تعاریف و مفاهیم :2-2

از لحاظ لغوی عبارت است از پاداش نیک و بد، مکافات، جزا و مجازات که در معنای عام کلمه بیشتر با واژه آخر  «کیفر»واژه 

   4.باشدمترادف می

شود و توأم با رنج و تعب است و همین رنج و از لحاظ حقوقی، مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم اعمال می

 1.زات استتعب مشخصه حقیقی مجا

در نظام حقوقی ایران  .توان کیفرزدایی را از این حیث به معنای زدودن کیفر و مجازات از رفتار و عملی مجرمانه دانستپس می

دانان از هایی که حقوقانگاری تعریفی به عمل نیامده، درباره کیفرزدایی هم تعریفی در میان نیست؛ اما تعریفطور که از جرمهمان

یعنی مداخله تدابیر اجتماعی به  6زدایی ناقص؛کیفرزدایی عبارت است از جرم :های زیر استاند، به گونهبه عمل آوردهکیفرزدایی 

                                                           
7 - Documentary Research 

 .1413و  1412فرهنگ فارسی، صص  ،معین، محمد -1

 .33ه تهران، ص حقوق جزای عمومی ایران، ج اول، چاپ پنجم، انتشارات دانشگا ،گلدوزیان، ایرج -2

 .33، ص 1733شناسی، دانشنامه جرم ،بیگی، حمیدهاشم ،حسینابرندآبادی، علی نجفی -3
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ای از ابزارهای سیاست جنایی است که زدایی ناقص، گونهعنوان جرمکیفرزدایی به 7.جای کیفر؛ هرچند عمل مجرمانه حفظ شود

بنابراین  .شودتخفیف کیفر تا حذف آن یا پیشنهاد تناوب میان کیفر و یک اقدام غیرکیفری را در قبال پدیده مجرمانه شامل می

 .شودتدبیری است که به محدود کردن مجازات یا حذف آن منجر می

خصوص نوپا بودن وردن مفهومی جامع و مانع از کیفرزدایی با توجه به عوامل مختلفی که در این زمینه دخیل است و بهبه دست آ

حتی اگر از دیدگاه حقوق کیفری  .این بحث تا حدودی مشکل است و شاید با ارائه یک تعریف نتوان به تمام اهداف آن پرداخت

زدایی در معنای دقیق کلمه یعنی زدودن برچسب و عنوان )جرم 1زدایییفرزدایی و جرمهای ککالسیک و با یک دید ظاهری به واژه

نگریسته شود، ممکن است گفته شود که این دو واژه  3مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار که در قانون واجد وصف مجرمانه است(

ای با وجود مجازات معنا پیدا دیگرند و هر عمل مجرمانهدارای معنا و مفهوم یکسانی هستند؛ چراکه کیفر و جرم الزم و ملزوم یک

یک فعل یا  قانون مجازات اسالمی 9براساس منطوق صریح ماده  .دهدکند و با نبود یکی، دیگری نیز معنای خود را از دست میمی

 .شود که قانون برای آن مجازات و کیفر تعیین کرده باشدعنوان جرم شناخته میترک فعل زمانی به 

درنتیجه، اگر از یک عمل مجرمانه وصف مجازات به طور کامل زدوده شود، کیفرزدایی شده و به تعبیر دیگر، چون از آن پس به آن  

 30.گرددزدایی تلقی میشود، از این حیث هم جرمعمل جرم گفته نمی

های نیز قابل تصور است؛ به نحوی که در دههشود که جرم بدون کیفر اما اگر از دیدگاه متحوالنه به موضوع نگاه شود، مالحظه می

در چارچوب سیاست جنایی نوین، مجازات یا  .اخیر این تصور ممکن شده و چنین مباحث تحقیقی از مصادیق تحوالت مزبور است

 .رودهای پاسخگویی به پدیده مجرمانه به شمار میکیفری صرفاً یکی از گونهواکنش

وقتی معتقد به حفظ عنوان مجرمانه رفتار و عملی با وجود سلب مجازات از آن است، از واژه  به همین دلیل است که حقوق جزا 

ای به وجود زدایی از عمل مجرمانهزدایی؛ زیرا ممکن است به لحاظ ضرورت اجتماعی امکان جرمکند، نه جرمکیفرزدایی استفاده می

شود و شهروندان جامعه نیز جایگزین جرم می« االباحهاصاله» ده شده ومجرمانه از یک عمل زدو زدایی، عنواندر جرم .نیامده باشد

در انجام آن آزاد هستند؛ درحالی که در کیفرزدایی عنوان مجرمانه به قوت خود باقی است و به تبع آن ضرر و زیان نیز قابل مطالبه 

زدایی تفاوت وجود دارد؛ اما میان کیفرزدایی و جرم باوجود این که .شودبوده و صرفًا اقدام غیرکیفری جایگزین کیفر و مجازات می

الجمع هم نیستند و آن هم زمانی است که از یک رفتار اجتماعی که دارای مجازات معینی توان گفت که این دو مفهوم مانعهمی

مل مجرمانه کاسته و به یک ترتیب، از شدت عبدین .تری را جایگزین کنیمباشد، همان کیفر و مجازات را زدوده و مجازات خفیفمی

شود؛ مانند این که با حذف تشدید مجازات از تر میتر شدن مجازات، عمل مجرمانه نیز سادهبا ساده .شودجرم ساده تبدیل می

  .سرقت مشدده، آن را به سرقت ساده تبدیل کنیم

اصلی و تخفیف و تبدیل آن به مجازات ساده، ماند، با زدودن مجازات درنتیجه، ضمن این که وصف مجرمانه به قوت خود باقی می

 .آیدنوعی کیفرزدایی هم به عمل می

کرده و با زدودن البته کیفرزدایی به این معنا و مفهوم هم نیست که اگر نتوانستیم اصل مسئله را حل کنیم، صورت مسئله را پاک 

جامعه ارائه دهیم؛ بلکه باید در این خصوص قائل به یک  کیفر از اعمالی که برای مصالح اشخاص و جامعه مضر است، جلوه منزهی از

                                                           
 .137نامه سیاست جنایی ایران در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، دانشگاه تهران، ص پایان ،عمونیا، اکبر -3

 .33همان منبع، ص  ،بیگی، حمیدهاشم ،حسینابرندآبادی، علینجفی  -1

 .«.شودهر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می»قانون مجازات اسالمی:  4ماده  -9

مترجم: محمد آشوری و  ،«دفاع اجتماعی» فرانسوی از کتاب مارک آنسل به نقل از 1119المللی حقوق کیفری، متن سال اساسنامه اتحادیه بین -10

 .43حسین نجفی ابرند آبادی، ص علی
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کس پیدا نشود که بگوید از جرایمی همچون قتل، کالهبرداری و سرقت مسلحانه باید شاید در جوامع امروزی هیچ .خط قرمز شد

  .کیفرزدایی به عمل آید

 

 مبانی نظری تحقیق :2-1

توان موارد باشد و نمیشناسی میخصوص جرمنیازمند استمداد از علوم دیگر بهزدایی حقوق جزا و سیاست کیفری در عرصه کیفر

 .نفوذ این علوم را در حقوق کیفری و سیاست جنایی نادیده انگاشت

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله این موارد است؛ چراهای جدید درمان، فردی کردن مجازاتتوجه به شخصیت مجرم، روش

در نتیجه، کیفرزدایی به عنوان  .گویدشناسی از آنچه هست سخن میکند؛ اما جرمری از آنچه باید باشد، بحث میکه حقوق کیف

گیرد و از این طریق است که شناسی و علوم انسانی دیگر را در قالب نظام کیفری به کار میهای جرمبخشی از سیاست جنایی، داده

 .خشن و شدید در راه مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرایم قدم بردارد هایتواند با حذف و یا تخفیف مجازاتمی

 :اینگونه بیان نمودبا عنایت به ساختار حکومتی و نظام حقوقی کشور ما باید را  ویژگی و اهداف اصلی کیفر

 .قانونی و مشروع باشد -3

 .گذاری کیفر، اصالح جامعه و فرد باشدهدف از قانون -9

 )فردی کردن مجازات( .با شخصیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مجرم باشد متناسب -1

 .آموز باشدبازدارنده مجرم و مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران و عبرت -4

 .میان جرم و کیفر هماهنگی و تعادل وجود داشته باشد -1

 .همگانی باشد -6

 .تنها درباره مجرم اعمال شود؛ نه کسان و بستگان او -7

  .داند، اعمال شودرباره افراد عاقل و بالغ و مختار که مرتکب جرم شده -1

  33.دنداندر یک جمله اهداف اصلی کیفر را در مبارزه با بزهکاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه می برخی صاحبنظران

گیرد تا به طور دقیق معین و مشخص با امعان نظر به مراتب یاد شده باید درخصوص قوانین جزایی یک نوع بازنگری کلی صورت 

 ؟شوند یا خیرشود که آیا این اهداف تأمین می

شوند که هیچ؛ بلکه وجود کیفر و مجازات یک نوع آثار منفی را به همراه پرواضح است که در بسیاری از موارد این اهداف تأمین نمی

کیفرزدایی به عمل آید و با تدابیر اجتماعی اقدامات  هاه از بعضی از آنبینانه و کارشناسی شدرو باید با این اقدام واقعازاین .خود دارد

شرط و  سهپس مقنن قبل از اقدام به کیفرزدایی قانونی که در صالحیت ذاتی اوست، باید حداقل  .غیرکیفری جایگزین کیفری شود

 :یک فرضیه را در نظر داشته باشد

 کند یا خیر؟وارد میای آیا آن عمل به طور جدی به دیگران لطمه -3

 کند که برای جامعه مضر باشد؟ای آنچنان شدید نقض میگونههای اساسی ما را به آیا آن عمل ارزش -9

های اساسی ما را آیا ما مطمئن هستیم که اقدامات اجرایی کیفری الزم برای استفاده از حقوق جزا علیه آن رفتارها خود ارزش -1

 نقض نخواهد کرد؟

                                                           
 .99، ص 1711حقوق جزای عمومی ایران،  ،گلدوزیان، ایرج -11
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پرسش مثبت باشد، آیا متقاعد هستیم به این که حقوق جزا بتواند سهم مؤثری در برخورد با آن مشکل  سهپاسخ هر  بر فرض که

ها و فرضیه مثبت باشد، بدیهی است که کیفرزدایی از آن عمل به لحاظ ضرورت پاسخ کیفری اگر پاسخ تمام پرسش 39داشته باشد؟

سش منفی باشد؛ اما ثابت شود که حقوق جزا سهم مؤثری در برخورد با آن مشکل پر سههای برای آن جایز نیست؛ اما اگر پاسخ

توان به جای مجازات به نتیجه رسید، در این های دیگر و با جایگزین نمودن اقدامات غیرکیفری میتواند داشته باشد و از راهنمی

ناپذیر و ایجاد ظلم به ای جبرانرت جز تحمیل هزینهدر غیر این صو .درنگ باید از آن عمل کیفرزدایی به عمل آیدصورت نیز بی

ه منجر به جای عدالت سودی نخواهد بخشید و سبب تورم قوانین جزایی و افزایش ضروری حجم این قوانین خواهد شد؛ به نحوی ک

 .شودکاهش کارآیی آن می

 

 جایگاه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین و مقررات جزایی :2-9

پذیر های آسیبمشابه دیگری که بر این معنا داللت دارند از جمله صغیر، کودک، نوجوان به عنوان یکی از گروه هایطفل یا واژه

شناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسی قرار شناسان، جرمشناسان، جامعهاجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان

 .اندگرفته

 .شودشوند کمی دشوارتر میرمی میه وقتی که مرتکب تخلف یا جموضوع رسیدگی به جرایم این گرو 

دار بسیار شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقهجرم

 .اندسخن گفته

 6هکار که صالحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین قانون تشکیل دادگاه اطفال بز 3111بار در سال در حقوق کیفری ایران نیز اولین 

سال را داشت، تاسیس شد اما پس از انقالب، قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و همراه مجرمان  31تا 

طور خاص رسیدگی قانون جدید مجازات اسالمی نیز به  31.بزرگسال قرار داد و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد

 .به جرایم کودکان را مورد توجه قرارداده است؛ اتفاقی که مزایای زیادی برای آن شمرده شده است

اند در ماده یک المللی که امروزه تقریباً همه کشورهای دنیا به آن ملحق شدهترین سند بینعنوان مهمکنوانسیون حقوق کودک به

 .رفی کرده استسال مع 31خود، کودک را فرد کمتر از 

رود، آن گونه که در برخی لوایح جدیدی که هنوز به تصویب سالگی می 31رویکرد فعلی نظام حقوقی ما نیز به سمت پذیرش سن 

 .سالگی مالک پایان دوران کودکی قلمداد شده است 31اند، سن نهایی نرسیده

بندی و تفکیک تدریجی وی، متخصصان قائل به طبقهپذیری گیری شخصیت کودک و جامعهبا این حال با توجه به مراحل شکل

در قانون  .اندهایی را برای وی لحاظ کردهاند به نحوی که در هر دوره حقوق و مسئولیتدوران کودکی از بدو تا ختم آن شده

ز داشته به نحوی بندی دیگر نیعنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیمسالگی به 31مجازات اسالمی جدید نیز در کنار پذیرش سن 

سالگی تقسیم  31تا  31سالگی و  31تا  39سالگی،  39تا  3سالگی،  3شامل بدو تولد تا  که دوره کودکی و نوجوانی به چهار دوره

 .کرده است

                                                           
الدین کرد علیوند، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره انگاری، مترجم: روحشناسی و جرمجرم ،برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: شرمن، لورنس -14

نژاد، مجله حقوقی و قضایی نقش پلیس محلی در پیشگیری و کنترل تروریسم جهانی، مترجم: اسماعیل رحیمی ،و شرمن، لورنس 13تا  37، صفحات 77

 443و  104تا  11، صفحات 79دادگستری، شماره 

عب تخصصی از محاکم عمومی برای ، ش31قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  419البته این تصمیم دوام نیاورد و در نهایت به موجب ماده  -17

 رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت.
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ون در قان 34.عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بودموجب قانون سابق، طفل بهاین در حالی است که به 

سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و  31جدید ضمن اینکه سن کودک را تا 

  .نوجوانان شناسایی کرده است

قانون  .بود 3104در حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 

در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن  .، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت 13الی  14، در مواد 3104مجازات عمومی مصوب 

 :سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود 31

امور جزائی هر طفلی  در نمود، محکوم جزائاً توانیغیر ممیز را نماطفال »ع سابق .م.ق 14طبق ماده  :ممیزالف( اطفال صغیر غیر 

با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط  .«که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد

د، اساسًا مسئولیت جزائی متوجه وی باشبه داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه تمیز می

 .شد که امکان اثبات خالف آن وجود نداشتسالگی به عنوان یک امارۀ قانونی غیر قابل تغییر تلقی می 39در واقع سن  .شودنمی

 یا جنحه مرتکب اند،اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده :سابق قانونوفق  :ب( اطفال ممیز غیر بالغ

شالق  31شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شالق محکوم می

در  .تذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز اسآید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگاز مفهوم ماده فوق چنین بر می 31.نباید زده شود

البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن است.  قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفتهاینجا 

 .توان خالف آن را ثابت نموددوازده سالگی خالف فرضیۀ عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می

سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام  31اشخاص بالغی که سن آنها بیش از  :داشتیمقرر مقانون  :سال 31-31اطفال  (ج

 36.آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود مجازات ، شوند جنایتی مرتکب هرگاه اند؛نرسیده

سالگی  31سالگی و سن بلوغ کیفری را  39را شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری همانطور که مشاهده می

 .مقرر نموده بود

 :، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود4، در ماده 3111قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 

 .باشنداطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می -3

شوند برحسب مورد به اولیای  و چنانچه مرتکب جرمیسال تمام است  39اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا  -9

گردد و چنانچه گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل اخذ میقانونی یا سرپرست تسلیم می

کانون اصالح و تربیت  فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به

 .گردنداعزام می

 :گردندسال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می 31تا  39اطفال بین  -1 

 الف( تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیت

 ب( سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه

                                                           
 .19تبصره یک ماده   -11

 قانون  مجازات عمومی  سابق. 72ماده  -12

 .1701قانون مجازات عمومی مصوب  73ماده  -13
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-31سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان  39-31یکسال برای کودکان ج( اعزام به کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا 

سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصالح و تربیت،  31بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر  .سال31

 است. صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده

دادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطالق  .باشدمیبوده و نیز دادرسی اطفال قابل توجه  شکلیاز لحاظ عالوه بر قوانین ماهوی 

های رسیدگی کننده، صدور حکم و اجرای احکام سازمان شود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوۀ بازجویی،می

ان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب کیفری است که این دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهم

 .قرار گرفتن افراد بیگناه باشد

ی هاای را برای اطفال بزهکار پیش بینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخآئین دادرسی ویژه 3104قانون سال 

اشخاص  :قانون مجازات عمومی چنین مقرر شده بوداین باره در  در .نمودسال پیش بینی می 31تا  39افتراقی را برای اطفال 

سال( هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه  31-31مذکور در ماده قبل )اشخاص بالغ 

در  دراینصورت هردو .شوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شودمحاکمه می

 37.دنایی محاکمه خواهند شج محکمه

های اطفال بزهکار به تصویب قانون تشکیل دادگاه 3111آذر  30برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 

سال تمام بود به دادگاه  31سال تمام تا  6صالحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از  .مجلس شورای ملی رسید

 .با افتتاح کانون اصالح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عمالً کار خود را آغاز نمود 3147تا اینکه در سال  .اطفال محوّل گردید

 

 نسبت به مسئولیت کیفری اطفال 2931رویکرد قانون مجازات اسالمی مصوب  -1

بندی با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه 39در قانون مجازات اسالمی جدید مصوب  خصوصاً بپس از انقال

  .این تحوالت در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است .جرایم تعزیری، شاهد تحوالت زیادی هستیم
 

 2931تحوالت مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسالمی مصوب  :1-2

تا  3درخصوص کودکان و نوجوانان  .شودسال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می 3در مورد کودکان زیر 

لدین و دیگر سرپرستان قانونی، گرفته هایی برای اصالح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت واسال )دوره دوم و سوم( تصمیم 31

شود که از جمله؛ واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت می

 3371البته در این مورد مقررات مربوط به ماده  .سسات دیگر قابل ذکر استؤصالحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا م

 .ت از والدین نیز باید رعایت شودقانون مدنی، در مورد سلب حضان

تکلیف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصالح و  13ماده 

بندی جرایم یعنی در قانون جدید ضمن طبقه .برای آنان در نظر گرفته شده است تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی

 .شودهایی از این نوع مجازات اعمال میهای مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجهتعزیری به درجه

 11های مندرج در ماده یم، نیز همان تصم39تا  3و قبل آن یعنی  31تا  39، در مورد اطفال مذکر 11ماده  9به موجب تبصره  

ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم .شوداتخاذ می

بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات 

                                                           
 .1701قانون مجازات عمومی مصوب  73ماده  -13
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سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله  31قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از حدود و 

 .موارد مهم و قابل توجه در الیحه جدید است

به  .آیددر قانون جدید تعویق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکومیت کیفری نیز پذیرفته شده که تحوالت مثبتی به حساب می

المللی، رویکرد کاهش توسل به مداخالت قانونی، قضازدایی و اتخاذ تدابیر عینی که شامل بسیج همگانی موجب استانداردهای بین

هم در اجرای عدالت سسات اجتماعی است، از جمله اصول مؤها و سایر مهای جامعه، مدرسهتمام منابع از جمله خانواده، گروه

از آن نام ببرده شده اقدام مناسبی است و  13کودک به والدین و سرپرستان قانونی که در ماده  همچنین سپردن .نوجوانان است

 .تکلیف والدین برای تادیب، تربیت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نیز در نظر گرفته شده است

سال از  31تا  31سال و  31تا  3ال، س 3سال به افراد زیر  31بندی افراد زیر های کودکان و نوجوانان و بخشوردن بخش مجازاتآ

 31.های قانون جدید مجازات اسالمی استترین ویژگیمهم

 

 2931مجازات و کیفر اطفال در قانون مجازات مصوب  :1-1

 :است شده تقسیم وضعیت سه به در قانون جدید نوجوانان و کودکان مجازات

 به که مواردی در جز ندارند، کیفری مسئولیت که است بلوغ تا سنی رده با نوجوانان و کودکان مجازات به مربوط اول وضعیت

 .ی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن استماد ضرر اشخاص

سال شمسی سن دارند به  31تا  3در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 

بینی شده است که از آن جمله تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی گانه پیشاقدامات پنج جای مجازات برای این دسته افراد،

با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون 

 .اصالح و تربیت است

سال است،  31تا  31آنان در زمان ارتکاب جرم بین  ایم تعزیری توسط نوجوانانی که سندسته سوم مربوط به رسیدگی به جر

هایی شامل نگهداری در کانون اصالح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده به این معنا که از دو تا پنج سال، از یک مجازات

ری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهدا

 .است

ها و اقدامات تامینی و مجازات»ترین تغییر در قانون جدید مجازات اسالمی، افزودن فصل دهم تحت عنوان اما شاید بتوان گفت مهم

این قانون است که بر اساس قانون سابق هم که جنجالی ترین ماده تصویب شده  30ویژه ماده و به « تربیتی اطفال و نوجوانان

مسائل دیگری را  30سال که جرائمی مثل قتل انجام داده اند باید قصاص شوند اما قانون جدید در ماده  31کودکان بزهکار زیر 

 .مطرح کرده است

سال سن داشته باشند،  31اما زیر   33تحول مهمی که با تصویب این الیحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند

معموال در کمال عقل و رشد اطفال  .شودمیچنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا ن

                                                           
رای نگهبان از سوی نمایندگان حقوقی مجلس تشریح شده است که بر این اساس مسئولیت چندی است قانون مجازات اسالمی با اصالحات جدید شو -11

سال که مرتکب جرایم مستوجب حدود و قصاص هستند، در صورتی که ثابت شود ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت آن را درک  11کیفری نوجوانان زیر 

 شوند.شده محکوم میبینیهای پیششان به مجازاتست، با توجه به سنای وجود داشته ااند یا در رشد و کمال عقل آنان شبههنکرده

 سال است. 12سال و برای پسر  9سن بلوغ شرعی برای دختر  -19
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برای  سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص 31زیر 

 .شوندمیشود یعنی اصال به این مجازات محکوم نمیآنها اجرا ن

 31ی تعزیری برای افراد زیر هابر اساس این مصوبه، مجازات .همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند

شوند اما برای تربیت به مراکز میه زندان محکوم نسال ب 31افراد زیر  .سال متفاوت است 31ی تعزیری افراد باالی هاسال با مجازات

شوند و چنانچه والدین صالحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای میتربیتی همچون کانون اصالح و تربیت منتقل 

 .شوندمیتربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده 

، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن  3170قانون مجازات اسالمی مصوب  43براساس ماده  

همین قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد  43طبق تبصره ماده  .به سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند

 .است 93سال تمام قمری 31پسر  و در  90سال تمام قمری 3قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر  3930ماده  3و براساس تبصره 

 :بیان کرد توانمی را بدینگونهشود میتصمیماتی که در رابطه با اطفال بزهکار اتخاذ 

بیت که بر این اساس در صورت به حت، فرستادن به کانون اصالح و ترسپردن طفل به ولی یا سرپرست، تنبیه بدنی به میزان و مصل

مسئولیت کیفری بوده و در تمام جرایم اعم از تعزیری، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتی برابر بلوغ شرعی رسیدن طفل، وی واجد 

با سایر مسئولین کیفری داشته و صرفاً مرجع رسیدگی متفاوتی خواهند داشت که آن هم در صورت ارتکاب جرایم خاص، رسیدگی 

ر صورت اتالف اموال دیگران، خود طفل و در مورد جنایات، این قانون د 10طبق ماده  .شوداز صالحیت دادگاه اطفال خارج می

 .اش مسئول جبران خسارات خواهد بودعاقله

سال  31سال و تا  3قانون جدید مجازات اسالمی نسبت به مسئولیت کیفری کودکان اقدامات بهتری انجام داده است که اطفال تا 

این قانون فاقد مسئولیت کیفری  347و  341نابالغ بوده و براساس ماده  تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران که این افراد

سال  31تا  3در صورتی که طفل مجرم در زمان ارتکاب جرم بین  .شودهستند و در موردشان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می

قانون مجازات اسالمی  17درج در ماده تمام شمسی داشته باشد، اگر جرم از جرایم تعزیری باشد حسب مورد یکی از تصمیمات من

 31تا  39و  39تا  3این ماده در مورد اطفال  9شود و در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص، براساس تبصره اعمال می

 .شودسال تصمیمات متفاوتی اتخاذ می

 :داشت بیان اینگونه توانمی تعزیری جرایم در سال 31 تا 31 بین کودکان مجازات با رابطه در

 .ها تعزیر درجه یک تا سه استنگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن .3

 .تعزیر درجه چهار است هانگهداری در کانون اصالح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن .9

ریال تا چهل  (30000000یون)اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلنگهداری در کانون  .1

ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات  (40000000)میلیون

 .تعزیر درجه پنج است هاقانونی آن

ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت  (30000000ریال تا ده میلیون ) (3000000ک میلیون)پرداخت جزای نقدی از ی .4

 .تعزیر درجه شش است هاخدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن

 .درجه هفت و هشت استتعزیر  ها( ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن3000000پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ) .1

                                                           
 ماه شمسی. 9سال و  1معادل  -40

 روز. 41ماه و  3سال و  1معادل  -41
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این قانون اگر نوجوان، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت  30اگر جرم ارتکابی از جرایم مستوجب حد یا قصاص باشد، براساس ماده 

های فصل دهم این قانون ای وجود داشته باشد، حسب مورد یکی از مجازاتآن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه

 91 .تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل، نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از سایر طرق اقدام کنددادگاه می 99.شوداعمال می

این تعهدنامه بین المللی به تصویب  3/39/3179امضا کرده و در  34/6/3170دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در 

های طوالنی نامه اجرای مجازات اعدام و حبساین پیمان 17طبق ماده   .گرفته استمجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار 

قانون سابق مجازات اسالمی با مفاد این تعهدنامه که در حکم  .سال ممنوع است 31مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 

اقض بین بلوغ شرعی و عرفی افتاده، بر قانون قدیم ارجح قانون داخلی است، منافات داشته ولی قانون جدید با اینکه در ورطه تن

 .است

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -9

قانون جدید به قاضی این اختیار را داده و  گذار با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، رشد قضایی را همگام با رشد مغزی پذیرفتهقانون

قانون اساسی، مقررات کنوانسیون  4این قانون با اصل  .او احراز شودکه طفل را به پزشکی قانونی معرفی کند تا رشد یا عدم رشد 

های کودکان و نوجوانان و قابل ذکر است که آوردن بخش مجازات .تر استحقوق کودک و مقتضیات و ضروریات زمان همگام

به همین  .های این قانون استژگیترین ویسال از مهم 31تا  31سال و  31تا  3سال،  3سال به افراد زیر  31بندی افراد زیر بخش

 .طور کلی مسئولیت کیفری ندارندسال هم که به 3توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر دلیل می

تواند مورد اصالح کودک بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که دارد بسیار آسانتر و سریعتر از افراد بزرگسال میتوان گفت در نهایت می

عالوه بر آنکه احراز قوّه تمیز  .دارد احتیاج شود،در نتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگساالن اعمال می .قرار گیرد

طفل در هنگام ارتکاب جرم و وجود نظام مسئولیت کیفری تدریجی نقش مؤثری در تحقق عدالت نظام کیفری دارد، الزم است به 

توان به کاربرد اشتغال ی اصالحی که درمورد طفل بزهکار میهاازجمله شیوه .یتی، بیش از پیش توجه شودی اصالحی و تربهاشیوه

)مثل درختکاری(، سازش با مجنی علیه و عذرخواهی از او از جانب طفل بزهکار و یاری رساندن به مجنی  به کارهای عام المنفعه

ای خاص، سپردن به شخص مورد اعتماد با روش اجتماعی در مرکز یا مؤسسهعادی علیه، عادت دادن طفل بزهکار به زندگی 

  .است ...حمایت اجتماعی و

نماید که احکام محاکم در خصوص این دسته از افراد با لزوم واکنش اجتماعی مناسب در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار اقتضا می

نندۀ رأی کلیۀ تالش و جهد خویش را برای درک عواملی که موجب بررسی و تعمق کافی و الزم صادر گردیده و قاضی صادر ک

ین هم چون به عبارتی دیگر قاضی دادگاه باید از سایر متخصص .ارتکاب بزه از ناحیۀ طفل معارض قانون گردیده به خرج دهد

شناسِی ارتکاب بزه به گونه  شناسان در جهت کشف علّت ارتکاب جرم بهره گیرد و با علتشناسان و جامعهمددکاران اجتماعی، جرم

چرا که در هر حال باید توجه داشت که این عده از  .ای مبادرت به صدور حکم نماید که بهترین نتیجه از حکم صادره حاصل گردد

داشته، ی روانی با افراد هنجار دیگر تفاوت چندانی نهاگردند، از نظر خصوصیتکودکان و نوجوانان که از نظر قانون بزهکار تلقی می

کوتاهِ بزهکاری، دوباره موقعیت بهنجار و  هبلکه هنجار شکنی آنان موقت بوده و چنین افرادی پس از یک عمل بزهکارانه یا یک دور

                                                           
رفت و آمد طفل یا نوجوان به  همکاری با آنان، جلوگیری ازمثال معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و  -44

 های معین.محل

شود و های مقرر قانونی در موردشان اعمال نمیسال تمام شمسی جزء اطفال و نوجوانان محسوب شده و مجازات 11بنابراین دختران و پسران زیر  -47

 نان خواهد بود.ها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوابرخورد با آن
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به این ترتیب طفل بزهکار به دادستان که نماینده جامعه است به چشم فرشته عدالتی نگاه  .نمایندپایداری در اجتماع کسب می

)به ویژه اگر بی پناه و بدون حامی بوده(  گیرد اما چنانچه طفلتالش خود را برای بهبود زندگی او به کار می خواهد کرد که تمام

دادستان و قاضی را فردی انتقام گیرنده بداند، نه تنها از عملکرد خود پشیمان نخواهد شد بلکه خشمی را که بر او روا داشته شده 

 .شت تا هر زمان که مناسب بداند واکنش کینه توزانۀ خود را نسبت به جامعه اعمال نمایدبرای همیشه با خود به همراه خواهد دا

توان به آموزش نیروی پلیس و بازپرس در برخورد با کودکان اشاره نمود چرا که این گروه سهم از دیگر موارد الزم و ضروری می

 .ای را در ایجاد احساس عدالت در طفل خواهند داشتهویژ

ونده شناسایی شخصیت، سن، کیفیت و انگیزه ارتکاب جرم و میزان تحصیالت از جمله اموری هستند که باید مورد توجه بررسی پر

آفرین برای ایجاد یک جامعۀ جرمعدم توجه به این مسائل باعث  .قاضی در انتخاب برترین واکنش نسبت به بزه ارتکابی، قرار گیرد

علتی ناخواسته مرتکب عمل ناقض قانون گردیده اند؛ که بدان واسطه سرنوشت و سیر اطفال و نوجوانانی خواهد شد که به 

 .زندگیشان به کلی تغییر پیدا کرده و به قهقرا سقوط خواهند کرد، ضمن آنکه جامعه نیز از این روند به شدت متضرّر خواهد شد

نمایند؛ لکۀ ننگی بر دامن طفل مجازاتِ ترذیلی یاد میمثالً اعمال مجازات شالق که علمای حقوق و جرم شناسان از آن بعنوان یک 

چراکه خود را همواره در نگاه جامعه و اطرافیان  .گرددو نوجوان تلقی شده که از نظر وی هیچ گاه از این لکۀ ننگ رفع اثر نمی

در نهایت دچار عقدۀ های سؤال برانگیز دیگران به شدت تحقیر شده و خویش موجودی پست و حقیر شمرده و در مقابل نگاه

از  .نباشندای نه چندان دور از آنان مجرمی بالفطره ساخته شود که به هیچ روی قابل کنترل آیندهگردد و چه بسا در حقارت می

گردد صرفاً جهت نشان ای از روانشناسان بر این است که عمل خالف قانونی را که طفل یا نوجوان مرتکب میطرفی دیگر عقیدۀ عده

باشد و لذا شالق هر چند که در بدو امر بسیار زجرآور تلقی و دوستانش می هاروح شهامت و شجاعت خود به همکالسیدادن 

گردد که طفل یا نوجوان شالق خورده، بعدها همان شالق را مایۀ فخر و ابراز شجاعت خود قرار داده و به گردد ولی سببِ آن میمی

 .ن مجازاتی پایۀ ارتکاب جرایم بعدی خواهد بودآن مباهات کند و در نتیجه آثار چنی

تواند تضمین کننده سالمت جامعه باشد و با در آخر باید گفت وجود یک سیستم عادالنه کیفری در برخورد با اطفال بزهکار می

افراطی و دور از  اعمال واکنش مناسب و شایسته آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز گرداند در عین حال از بروز هرگونه واکنش

  .منطق جلوگیری به عمل آورد
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