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مصلحت اندیشی باگزینش اقوال غیر مشهور فقهای امامیه در قانون مدنی

از جمله مباحث حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرم شناسی برخوردی است که نظام کیفری در

رابطه با اطفال بزهکار از خود نشان می¬دهد. این اهمیت و حساسیت از اینجا ناشی می¬شود که سن

کودکی و نوجوانی و تأثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک می¬گذارد و از منظر دیگر از

آنجایی که کودکان و نوجوانان با بزرگساالن از نظر توان جسمی و روانی تفاوت¬هایی دارند، واکنش نظام

کیفری هر کشوری را قابل تأمل می¬سازد. در قانون مجازات اسالمی سابق، عدم مسئولیت کیفری افراد

نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان

مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده¬اند، هیچ فرقی از

جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است.

از این لحاظ قانون مجازات اسالمی سابق مورد نقد است که در قانون مجازات اسالمی ???? به این اشکاالت

توجه شده و قانون¬گذار به منظور رفع این اشکاالت، گام¬های مفیدی برداشته است. بدین سان در قانون

مجازات اسالمی جدید نیز در کنار پذیرش سن ?? سالگی به عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم بندی

دیگر نیز داشته است، نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری

تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن ??

سال را افزایش داد. به عبارت دیگر در قانون مجازات اسالمی مصوب ???? با پذیرش مسئولیت تدریجی

دختران و درجه بندی جرایم تعزیری، شاهد تحوالت زیادی هستیم. در قانون عقوبات لبنان نیز سن

المللی به دور مانده و حداقلترین سن از قوانین بین  مسئولیت کیفری اطفال هفت سال میباشد که 

مسئولیت کیفری را برای اطفال در نظر گرفته است.
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One of the sensitive and controversial issues in criminal science and criminology is the
attitude of the penal system towards juvenile delinquents. This importance and sensitivity
stems from the fact that childhood and adolescence and the impact that this period has on
the construction of the child's future personality،  and from another perspective،  since
children and adolescents are different from adults in terms of physical and mental strength.،
The reaction of the penal system of any country makes it thoughtful. In the former Islamic
Penal Code، the non-criminal responsibility of juveniles is accepted، but at the same time،
ta'zir is imposed on them in cases that are contrary to the lack of criminal responsibility of
these people. Also، for people who have just reached puberty، there is no difference in
terms of punishment with adults، and criminal development has not been considered in
determining punishment. In this regard، the former Islamic Penal Code is criticized، which
has been considered in the Islamic Penal Code of 2013، and the legislator has taken useful
steps to eliminate these problems. Thus، in the new Islamic Penal Code، in addition to
accepting the age of 18 as the age of children and adolescents، there is another division so
that the period of childhood and adolescence is divided into four periods: from birth to 9
years، 9 to 12 years، Divided into 12 to 15 year olds and 15 to 18 year olds. However،
according to the previous law، the child was defined in Note 1 of Article 49 as a person
who has not yet reached the legal maturity. In the law، while introducing the age of the
child  up  to  18  years  old،  by  defining  the  age  of  puberty،  it  has  identified  criminal
responsibility for a group of children and adolescents. In other words، we are witnessing
many changes in the Islamic Penal Code adopted in 2013، with the gradual acceptance of
girls' responsibility and the grading of ta'zir crimes
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