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Abstract 

Girls are children before puberty and then teenagers. In the Islamic Penal 

Code, if a girl commits Ta'zir before the age of 9, even if she is an adult, she 

will not be held liable, although they can be considered jurisprudentially 

deserving of punishment if they have not reached puberty. In Iranian law 

called it Ta'zir. The guarantee of committing a criminal offense after 9 years 

to 15 solar years, whether a boy or a girl, even if they are adults and teenagers, 

is security and educational measures, in which there is no difference between 

them. If girls commit this after reaching the age of 15, they will be sentenced 

to the punishment mentioned in Article 89 of the Penal Code, but if boys 

commit this after reaching the age of 15, if it is still proven They have not 

reached the age of puberty because the punishment is a branch of criminal 

responsibility and reaching the age of puberty. They are not sentenced to the 

punishment mentioned in Article 89 of the Penal Code, which indicates the 

difference between girls and boys. Considering the application of Ta'zir in 

Articles 88 and 89 of the Penal Code, which include whether the Ta'zir is 

prescribed by Shari'a or not, and the narrow interpretation of criminal law in 

favor of the accused, the guarantee of committing any Ta'zir crime by a 

teenage girl And the reduced education or punishment mentioned in these 

articles, which indicates that there is no difference between them. 
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  رانیا یفریو حقوق ک هیدر فقه امام یریدختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعز تیلمسئو

 2، ابوالحسن شاکری1میثاق شیرازی
 

 20/09/1400تاریخ پذیرش:      13/12/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

ا قبل از اگر دختر ت ،نوجوان هستند. در قانون مجازات اسالمی ،طفل و پس از آن ،سن بلوغاز دختران تا قبل  

ها را در توان آنالبته می داشت.مسئولیتی نخواهد  ،مرتکب جرم تعزیری شود ،حتی اگر بالغ باشد ،سال شمسی 9

تعزیر  ،در حقوق ایران را توان آنمستحق تنبیه دانست که نمی ،از نظر فقهی ،صورتی که به بلوغ نرسیده باشند

حتی اگر بالغ و  ،دخترو چه چه پسر  ،سال شمسی 15سال تا  9اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از نامید. ضمانت

ها نیست. اگر دختران پس از آنتفاوتی بین  ،خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این ،نوجوان باشند

قانون مجازات اسالمی  89 ۀبه مجازات مذکور در ماد ،مرتکب جرم تعزیری شوند ،سال شمسی 15رسیدن به سن 

در صورتی  ،مرتکب جرم تعزیری شوند ،سال شمسی 15ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن  ،ندشومحکوم می

به  ،چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است ،اندکه ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده

 ان دارد. با لحاظ اطالقِپسرو دختران میان شوند که داللت بر تفاوت محکوم نمی 89 ۀمجازات مذکور در ماد

نفع ه ی بیو تفسیر مضیق قوانین جزا ،که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است ،89و  88 تعزیر در مواد

صرفاً اقدامات  ،حسب سنبرنوجوان را  تعزیری توسط دخترِ اجرای ارتکاب هر نوع جرمِمتهم، همچنان باید ضمانت

 .ها داردمذکور در این مواد دانست که داللت بر عدم تفاوت بین آن ۀافتیتأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان
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 مقدمه

سن بلوغ  ،امور واقعی ۀ اینازجمل .های کیفری باید مبتنی بر واقعیات باشندتحقیقاً احکام صادره از دادگاه 

ۀ پدید بلوغ .تکلیف استۀ عام شرایط بلوغ از ،شریعت اسالم است. در اعم از دختران ،ن جرمادر مرتکب

 ،دانشمندان ۀنظری طبق ،بلوغ .است برخوردار ایویژه اهمیت از، رشد روند در که است انگیزیاعجاب

 ،بدن داخلی غدد و مغز در تغییرات فیزیولوژیکی ،دوره این در .است بزرگسالی به کودکی ۀمرحل از انتقال

 از مرحله این در نوجوان شخصیت درواقع شود.چشمگیری می رفتاریِ و روانی جسمی، گرگونیِد باعث

بنابراین چنانچه دختری  .(81: 1378)موسوی بجنوردی،  گیردمی شکل و یابدمی ثبات که است زندگی

 ،دنشومی اجرا مکلف افراد درمورد اسالم جزاییِ مقررات از آنجا که. شودنمی محسوب مکلف ،بالغ نباشد

 زنا، فقها عموماً  .نیست پاسخبی نیز صغار ناصوابِ رفتار شد، ولی نخواهد اجرا هاآن درمورداین احکام 

 حکم ودانند نمی مجازات حد مشمول ز راغیرممیّ و زممیّ از اعم ،صغیر موجب حدِ و دیگر جرایمِ سرقت

مجازات  قانون147 طبق مادۀ(. 433 :1417زهره، ابن؛ 555 :1406براج، )ابن دهندمیها آن تأدیب به

 در قلمروِ  ،دختران ۀشوند، ولی واقعاً تردید است که همسال قمری بالغ می 9سن دختران در  ،اسالمی

سال و برخی در  9 برخی در سنین کمتر از ؛سال قمری بالغ شوند 9در سن  ،ایران جغرافیاییِ ۀگسترد

ای در بدن، با نشانهکم دست( که تحقیقاً 524: 1384)زراعتی،  شوندسال قمری بالغ می 9سنین بیشتر از 

نظرات مختلفی  ،خصوص باید تابع سن بود که فقهای امامیه در اینوگرنه  ،دهدخود را نشان می

(. حسب مقررات مذکور در 4/318: 1390؛ طوسی، 2/384: 1406؛ طبرسی، 2/5: 1386)نجفی،  دارند

نوجوان  ،سال تمام شمسی 18تا سن  ،عد از رسیدن به سن بلوغدختران ب ،قانون مجازات اسالمی

 است.به مسئولیت دختران نوجوان در ارتکاب جرم تعزیری پرداخته شده ،شوند. در این مقالهمحسوب می

شود که از او بازخواست می ،اگر از انجام آن سر باز زند و گیرد مسئول استکسی که تعهدی برعهده می 

به  ،در لغت ،( مسئولیت2/146: 1393)اردبیلی،  واره با التزام و مسئولیت همراه استهماین بازخواست 

انواع مختلف  ،آن حسب موضوعِبر( که 4077: 1371)معین،  امری است دادنِ معنی موظف بودن به انجام

مثل مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا مسئولیت کیفری. مسئولیت کیفری الزام شخص به  ،دارد

 ،زیرا در این اشخاص ،( که عموماً مجازات است21: 1383)میرسعیدی،  استآثار و نتایج جرم  وییِپاسخگ

: حد، اندچهار قسم ،قانون مجازات اسالمی 14 ۀها به استناد مادقابلیت تحمل مجازات وجود دارد. مجازات

تعزیر »است: مدهقانون مجازات اسالمی آ 18 ۀتعریف مجازات تعزیری در ماد .قصاص، دیه و تعزیر
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در موارد  ،موجب قانونمشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بهکه مجازاتی است 

گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و تعیین و اعمال می ،محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی

« .شودموجب قانون تعیین میمقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به

مجازات تعزیری فرع بر داشتن مسئولیت کیفری است که  ،قانون مجازات اسالمی ایران 140 ۀطابق مادم

 عقل و اختیار است. موجب آن رسیدن به بلوغ و داشتنِ 

اعتقادات و باورهای عمومی، مقررات  ۀواسطبه ،هابه جرایم و مجازاتتا قبل از تدوین اولین قانون راجع 

 ،اجتماعی بود که در این خصوصناپسند ع و برداشت فقها حاکم بر رفتارهای اسالمی برگرفته از شر

ها در مسئولیت کیفری آن ،سن بلوغ دختران مختلف بود ،عملی ۀچون در نظر و روی ،حسب هر منطقه

تحت  ،1304 اولین قانون در سال ،قبال ارتکاب جرم تفاوت داشت. بعد از جنبش مشروطیت در ایران

سال غیرممیز  12اشخاص زیر  ،1این قانون 34 ۀماددر  .تصویب رسیدبه «جازات عمومیقانون م»عنوان 

اشخاص  ،این قانون در مواد بعدیِ .شدنداجرایی محکوم نمیبه هیچ ضمانت ،جرم ارتکابِ سببِبودند و به

اجراهای انتتدریج با ضمبه (،سالگی18تا ) سن رفتنِ با باال ،ارتکاب جرم ۀواسطبه ،سال 12بعد از سن 

به مجازات خاص آن جرم در قانون  ،درصورت ارتکاب جرم ،سالگی18ولی بعد از  ،شدیدتری مواجه بودند

اطفال تا  ،این قانون 33 ۀماددر شد. قانون مجازات عمومی اصالح  ،1352 در سال شدند.محکوم می

درصورت ارتکاب  ،سالگی18ا تدریج تبه ،پس از این سن .غیرممیز و قابل تعقیب جزایی نبودند ،سال 6

 .شدنداجرای مذکور در این قانون مواجه میبا ضمانت ،جرم

این  26 ۀدر ماد .تصویب رسیدبه 1361 به مجازات اسالمی در سالقانون راجع ،بعد از انقالب اسالمی 

مشمول  ،بود که درصورت ارتکاب جرمممیز و غیرممیز اعم از  نابالغِ اطفال به مفهوم اشخاصِ ،2قانون

                                                           
هر طفلی  ،توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایینمیاطفال غیرممیز را : »1304 قانون مجازات عمومی مصوب 34 ۀماد (1

باید به  ،غیربالغ مرتکب جرمی شوند ممیزِ که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیرممیز را دارد. در صورتی که اطفالِ
 «.هابا التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق آن ،خود تسلیم گردند یاولیا

مبری از مسئولیت کیفری هستند  ،اطفال درصورت ارتکاب جرم: »1361 به مجازات اسالمی مصوبن راجعقانو 26 ۀماد (2
 . باشدمی اصالح و تربیت اطفالسرپرست اطفال و عنداالقتضا کانون ۀعهدبه ،نظر دادگاهو تربیت آنان به

 منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.: 1 ۀتبصر
خود طفل  ،لکن درمورد اتالف مال اشخاص ،چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود، عاقله ضامن است: 2 ۀتبصر

 .باشدولی طفل می ۀعهدآن بهی ضامن است و ادا
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 ،نایعنی نابالغ ،به اطفال ،491 ۀدر ماد ،1370 در قانون مجازات سال اقدامات مذکور در این قانون بودند.

 درصورت ارتکاب جرم تحت رژیم ،سال یا باالتر از آن باشند 18که زیر اعم از این ،نااشاره شده و بالغ

نوع و  ،قانوناین  891و  882 ابق با موادمط ،1392 خاصی نبودند. با وضع قانون مجازات اسالمی در سال

                                                                                                                                                    
 تنبیه بایستی به کیفیتی باشد ،آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بدنیِ ،هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار ،در جرایم مهمه: 3 ۀتبصر

 «.که دیه به آن تعلق نگیرد
تمییز  ۀباشد. از قواست و مسئولیت کیفری با توجه به جنسیت هم متفاوت مینشدهارائه تعریف دقیقی از طفل در این قانون، 

 نیست.منظور روشن نیز درمورد جرایم مهمه و غیرمهمه است. نیز سخنی به میان نیامدهو سن تمییز 
سرپرست  ۀعهدبه ،لیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاهئومبری از مس ،رتکاب جرماطفال درصورت ا: »49 ۀماد (1

 .باشداطفال و عنداالقتضا کانون اصالح و تربیت اطفال می
 منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.: 1 ۀتبصر
 «.میزان و مصلحت باشدتنبیه بایستی به ،ورت پیدا کندتنبیه بدنی آنان ضر ،هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار: 2 ۀتبصر

 
ه تا پانزده سال ها در زمان ارتکاب، نُشوند و سن آناطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می ۀدربار»: 88 ۀماد( 2

 :کندحسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می ،تمام شمسی است
 .خذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوانااولیا یا سرپرست قانونی با  تسلیم به والدین یا (الف

تعهد به انجام اموری از قبیل موارد  ،از اشخاص مذکور در این بند ،تواند حسب موردمی ،هرگاه دادگاه مصلحت بداند :تبصره
 نماید:خذ ادر مهلت مقرر را نیز  ،ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه

 ،شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آناناجتماعی یا روان معرفی طفل یا نوجوان به مددکارِ (1
 ،آموزیمنظور تحصیل یا حرفهآموزشی و فرهنگی به ۀطفل یا نوجوان به یک مؤسس فرستادنِ (2
 ،اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک (3
 ،به تشخیص دادگاه ،طفل یا نوجوان با اشخاص مضرِ از معاشرت و ارتباطِجلوگیری  (4
 .های معینطفل یا نوجوان به محل وآمدِجلوگیری از رفت (5

با الزام به انجام دستورهای  ،دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقیِ (ب
 ،هاطفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن دم صالحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونیِدرصورت ع ،«الف»مذکور در بند 

 .قانون مدنی 1173 ۀبا رعایت مقررات ماد
 .منوط به قبول آنان است ،صالحیت واجدِ تسلیم طفل به اشخاصِ : تبصره

 .قاضی دادگاه ۀوسیلنصیحت به( پ
 .تکرار جرم خذ تعهد کتبی به عدمااخطار و تذکر و یا  (ت
 .یک تا پنج ۀدرمورد جرایم تعزیری درج ،نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال (ث

اجراست. اعمال دوازده تا پانزده سال قابل اطفال و نوجوانانِ ۀفقط دربار «ث»و  «ت»تصمیمات مذکور در بندهای : 1 ۀتبصر
 .اند الزامی استیک تا پنج را مرتکب شده ۀه جرایم موجب تعزیر درجدرمورد اطفال و نوجوانانی ک «ث»مقررات بند 
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توجه  دالیل سن مسئولیت پسران و دختران نوجوان در جرایم تعزیری متفاوت شد. تحقیقاً یکی از

 این فرضِ  ،ها برخورد کردبا آن ،که باید در مقابل ارتکاب جرایم تعزیری دختران نوجوانگذار به اینقانون

های ذاتی، اخالقی، اجتماعی و قانونی ها و حسن و قبحبه درک ارزش ،ها تا حدودیرد است که آنقابلِ

 .باشندقابل تنبه و اصالح  ،اجراهای قانونیازطریق اعمال ضمانت ،اند که درصورت ارتکاب جرمرسیده

مباحث خاص  ،پس از رسیدن به سن بلوغ ،تعزیری جرایمِ مرتکبِ دخترانِ ۀرفتارهای مجرمان شناسیِجرم

در  ،ای و مطالعات اسنادیهای کتابخانهاز بحث حاضر است. این مقاله با لحاظ دادهخارج رد که خود را دا

 موجبِ مرتکب جرمِ ،بین پانزده تا هجده سال سؤاالت است که اگر دختر نوجوانِ  گونهصدد پاسخ به این

پانزده  زیرِ جوانِنو آیا باید متحمل مجازات تعزیری منصوص شود؟ و چنانچه دخترِ ،منصوص شود تعزیرِ

                                                                                                                                                    
صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته  در ،هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد: 2 ۀتبصر
یکی از اقدامات مقرر در  ،این صورت شود و در غیرمحکوم می «ث»و یا  «ت»به یکی از اقدامات مقرر در بندهای  ،باشد

 .گرددها اتخاذ میاین ماده درمورد آن «پ»تا  «الف»بندهای 
تواند با توجه به این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می «ب»و  «الف»درمورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای  :3 ۀتبصر

چند بار که مصلحت  طفل یا نوجوان و رفتار او، هر اجتماعی از وضع های مددکارانِآمده و همچنین گزارشعملبه تحقیقاتِ
 «.در تصمیم خود تجدیدنظر نماید ،طفل یا نوجوان اقتضا کند

ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شوند و سن آننوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می ۀدربار: »89 ۀماد( 1
 :شودهای زیر اجرا میمجازات ،شمسی است

یک تا سه  ۀها تعزیر درجدرمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ،از دو تا پنج سال ،نگهداری در کانون اصالح و تربیت( الف
 .است

 .چهار است ۀها تعزیر درجدرمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ،از یک تا سه سال ،نگهداری در کانون اصالح و تربیت (ب

( ریال تا 10.000.000) از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ،تنگهداری در کانون اصالح و تربی (پ
درمورد  ،رایگان صد و بیست ساعت خدمات عمومیِصد و هشتاد تا هفت( ریال یا انجام یک40.000.000) چهل میلیون

 .پنج است ۀها تعزیر درججرایمی که مجازات قانونی آن
صد و ( ریال یا انجام شصت تا یک10.000.000) ( ریال تا ده میلیون1.000.000) یلیونپرداخت جزای نقدی از یک م (ت

 .شش است ۀها تعزیر درجدرمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ،رایگان هشتاد ساعت خدمات عمومیِ
هفت و  ۀزیر درجها تعدرمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ،( ریال1.000.000) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (ث

 .هشت است
 .بیش از چهار ساعت در روز نیست خدمات عمومیْ ۀساعات ارائ :1 ۀتبصر
جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی ارتکابی، به تواند با توجه به وضع متهم و جرمِدادگاه می :2 ۀتبصر

کند یا به نگهداری در کانون اتی که دادگاه معین میدر ساع ،این ماده، به اقامت در منزل «پ»تا  «الف»موضوع بندهای 
 «.برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد ،حسب مورد ،در دو روز آخر هفته ،اصالح و تربیت
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 ،مرتکب جرم تعزیری شود و محکوم به اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی گردد ،در خارج از کشور ،سال

تحت عناوین  ،های متعدد؟ لذا این مقاله با طرح نکتهگیردقرار میتحت تعقیب کیفری  ،مجدداً در ایران

ارتکاب جرایم موجب تعزیر دختران قبل  ماهیت مسئولیت دختران نوجوان درصورت ارتکاب جرم تعزیری،

بررسی و به  ،سال تمام شمسی 15ها بعد از سال تمام شمسی و ارتکاب جرایم موجب تعزیر آن 15از 

 .استاین موضوع پرداختهتحلیل 

 

 ماهیت مسئولیت دختر نوجوان در جرم تعزیری -1

این  .سال شمسی تمام ادامه دارد 18د و تا شونوجوانی یک دختر با رسیدن به سن بلوغ شروع می ۀدور

 ،اجرابه اعتبار دو نوع ضمانت ،جرایم تعزیری درصورت ارتکابِ ،سال شمسی 9بعد از از توان دوره را می

است و بینی کردهپیش ها را، آنقانون مجازات اسالمی 89و  88 گذار در موادمورد توجه قرار داد که قانون

همین  88 ۀگذار در مادها را صادر کرد. قانونحکم به محکومیت آن ،1قانوناین  95 ۀمستفاد از ماد

اجرای مجازات را برای مرتکبین ضمانت ،89 ۀاجرای اقدامات تأمینی و تربیتی و در مادضمانت ،قانون

توان دو نوع مسئولیت می اجرالحاظ عنوان و ماهیت این دو ضمانتبه .استبینی کردهجرایم تعزیری پیش

 مسئولیتِ  که لزوماً بر داشتنِ ،89 ۀیکی به اعتبار مجازات مذکور در ماد :ن درنظر گرفتامرتکب برایرا 

مسئولیت  هکه ناظر ب، 88 ۀماد مذکور در و دیگری اقدامات تأمینی و تربیتیِ ،مرتکب داللت دارد کیفریِ

: 405حلی،  سعید)ابن اندحکم به تأدیب داده ،خصوص که فقها در این طورتأمینی و تربیتی است، همان

بر این  .با اقدامات تأمینی و تربیتی داشته باشدیکسانی تواند ماهیت ( که می248 :1411 ،؛ شهید اول547

ه تا نُ ،نوجوان، چنانچه سن آنان در زمان ارتکاب تعزیری توسط دخترانِ جرایمِ ارتکابِ درموردِ ،اساس

ها در زمان أمینی و تربیتی و در صورتی که سن آنتصمیم جزایی اقدامات ت ،پانزده سال شمسی باشد

مجازات است که تحقیقاً با نظر به  ،پانزده تا هجده سال تمام شمسی باشد میان ،ارتکاب جرم

ماهیت  .(123: 1394)گلدوزیان،  ها با هنجازهای اجتماعی استآن اجتماعی و فرهنگیِ  دادنِ انطباق

 دارد.تنبه، اصالح و بازسازی در رفتارها را 

مجازات بعد از احراز مسئولیت کیفری اجرای بلکه  ،جرم نباید مرتکب را مجازات کرد ارتکابِ رفِصِبا 

، ولی هستندبلوغ، عقل و اختیار از شرایط مسئولیت کیفری  ،قانون مجازات اسالمی 140 ۀمادطبق  .است

                                                           
 «.های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری استمحکومیت: »95 ۀماد (1
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تا  ،ست صاحب عقل و اختیار باشدبالغ است و چه بسا ممکن ا نوجوانْ که دخترِرغم اینعلی ،گذارقانون

اقدامات تأمینی و تربیتی  حقرا صرفًا مستاو  ،درصورت ارتکاب جرم تعزیری ،سال شمسی 15قبل از 

مدنظر « مجازاتِ»است.  (به مفهوم خاص) مفهوم این اقدامات غیر از مجازات است که بداهتاًدانسته

سال شمسی  15باالی مرتکبان جرایم تعزیری برای  را، آن 89 ۀمذکور در ماد که به صراحتِ ،گذارقانون

 ارتکابِ سببِبه ،سال 18گذار برای اشخاص باالی خاصی است که قانون غیر از مجازاتِ ،درنظر گرفته

بر این اساس باید این مجازات را مخففه دانست که متأثر از  .استبینی کردهتعزیری پیش همان جرایمِ

 یافته است.مسئولیت کیفری نقصان ۀنظری

یافته و اقدامات تأمینی و تخفیف به مجازاتِ ،قانون مجازات اسالمی 89و  88 گذار در موادنظر قانون 

چراکه  ،های فقه اسالمی نداردهیچ مخالفتی با آموزه ،تعزیری جرمِ مرتکبِ نوجوانِ  دخترِ  ایتربیتی بر

(، ولی تفاوت در آن است که 41/448: 1386)نجفی،  1تعزیر به نظر قاضی است ی،فقهطبق قواعد 

ن و محدودی نیست که در قانون برای قاضی اجراهای معیّمحدود به ضمانت ،صالحیت قاضی در فقه

اجرا و در عمل به اصل اختیار قاضی در انتخاب ضمانت ،است. در قانون مجازات اسالمیبینی شدهپیش

محدود به همان مجازات یا اقدامات تأمینی  ،2یقانون اساس 167 مذکور در اصل ،هامجازات بودنِ قانونی

 دهد یا آن را کاهش ،با مالحظات مذکور در قانونکه ایناست، مگر و تربیتی است که در قانون ذکر شده

 نماید.یا مجرم را کالً از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی معاف کند تبدیل 

، هرچند مستند به باشندب، عمدی یا غیرعمدی جرایم تعزیری ممکن است از حیث حالت روانی مرتک

 ،عنصر روانی جرایم عمدی قصد است و عموماً افراد در جرایم عمدی ،قانون مجازات اسالمی 144 ۀماد

با لحاظ  ،خصوص کنند، ولی در اینمسئولیت کیفری پیدا می ،قصد در ارتکاب جرم لحاظ داشتنِبه

مثل  ،شوندغیرعمدی هم واقع می است که جرایم موجب تعزیرْ توجهقابلاین نکته  ،این قانون 145 ۀماد

احتیاطی و تقصیر اعم از بی .که منوط به احراز تقصیر مرتکب است ،جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ها، حسب مورد، از دولتی و مانند آن نظاماتِ  مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایتِبی

این بود که رفتارهای  هتوان قائل بالبته می .شوندمباالتی محسوب میی یا بیاحتیاطمصادیق بی

                                                           
 التعزیر بما یراه الحاکم. (1
با استناد به  ،ر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابددموظف است کوشش کند حکم دعوا را قاضی »قانون اساسی:  167اصل  (2

قوانین  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارضِ ۀتواند به بهانمنابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حکم را صادر نماید و نمی
 «.از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ،مدونه
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 ،، ولی رفتارهایی که با قصور واقع شوندندستهیعنی قصور هم  ،غیرعمدی شامل رفتارهای بدون تقصیر

 اند.انگاری نشدهجرایم تعزیری جرم ۀدر زمر، در غیر از جنایات

دیگر  شود با احراز جرم و داشتنِ مرتکب جرم تعزیری می ،شمسیسال  15دختر نوجوانی که بعد از سن 

به  ،قانون مجازات اسالمی 95 ۀاستناد ماده ب ،یعنی عقل و اختیار ،مذکور در مسئولیت کیفری شرایطِ

که مقتضای معافیت از مجازات یا جهات تخفیف وجود داشته باشد که شود، مگر اینمجازات محکوم می

این مرتکبان از مجازات یا اقدام  ،در این صورت .ستهات تأمینی و تربیتی نیز قابل تسری به اقدام

یابد یا اقدام تأمینی و تربیتی به مجازات تقلیل می ،93 ۀیا مستند به مادشوند میتأمینی و تربیتی معاف 

، ندشونمیتبعی یا تکمیلی محکوم  یهاشود. تحقیقاً این اشخاص به مجازاتاقدام دیگری تبدیل می

که  ،89 ۀهای مذکور در مادو مجازات 88 ۀیک از اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در مادچراکه هیچ

این  25و  23 های مذکور در موادمشمول یا منطبق با مجازات ،عمدتاً ماهیت تأمینی و تربیتی دارند

 های تبعی یا تکمیلی نیستند.برای صدور حکم به مجازات ،قانون

تمام االطالق شامل که علی) استبه جرایم تعزیری تصریح شده ،89و  88 که در موادبا لحاظ این

اعم از تعزیر منصوص شرعی و تعزیر غیرمنصوص نیز و تعزیر است ها تعزیر جرایمی است که مجازات آن

 روابط)مانند  شود منصوص شرعی تعزیرِ یکی از جرایمِمرتکب  صورتی که دختر نوجوانْ در (،شرعی است

در این مواد و تفسیر مضیق  «تعزیر»لحاظ اطالق هب (،1کتاب پنجم تعزیرات 637 ۀمشروع موضوع مادنا

 ۀیافتیا مجازات نقصان ،88 ۀبه همان اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در ماد ،قوانین جزایی به نفع متهم

 .شودمیمحکوم  89 ۀمذکور در ماد

تعزیر مفهوم ، هامجازات بودنِ نون مجازات اسالمی و اصل قانونیقا 18 ۀمستند به ماد ،در قانون ایران

تعزیر اعم از تنبیه  ،در ادبیات فقهی .خاص دارد که محدودتر از مفهوم تعزیر در ادبیات فقهی است

در ناپسند، رفتارهای  مرتکبِ بر اطفالِ ،( که ممکن است ازطرف اولیا283: 1386)موسوی خویی،  است

تنبیه باید متعارف باشد و در  .(2/624: 1387)حلی،  شودها تحمیل یت کودکان بر آنراستای ادب و ترب

: 1409)حر عاملی،  ستهتنبیه شامل رفتارهای مختلفی ازجمله زدن تا شش ضربه هم  ،نزد برخی فقها

                                                           
 ،ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنارگاه زن و مردی که بین آنه: »637 ۀماد (1

 فقط ،ه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشداز قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا نود و نُ
 «.شودکننده تعزیر میاکراه
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نحوی که موجب دیه به ،که ضربه شدید و موجب زخم یا تغییر رنگ پوست نباشدشرط این(، به18/581

 ،حد موجبِ جرمِ ارتکابِ برخی فقها در مقابلِ  که هم جایی در حتی. (4/281: 1414)گلپایگانی،  ودنش

تعبیر ای بدنی تنبیه متعاقباً اجرای آن را مکروه و به ،نداهکرد استفاده« تعزیر» لفظ از ،توسط صغار

 مقدس؛ 193 :1410، ثانیشهید ) کند تجاوز شالق ضربه ده از نبایدباشد و که در مقام تأدیب  کنندمی

یعنی چنانچه  ؛الجمع هستندۀتعزیر و تنبیه مانع ،خصوص است که در اینگفتنی (. 178: 1403 اردبیلی،

البته  ؛مجاز نیستند وی را تنبیه کننداو اولیای  ،را تعزیر کندسن سال  18تا  15میان  نوجوانِ دخترِ قاضیْ

بلکه به  ،اخذه و مجازات شودؤیک جرم نباید دو مرتبه م سبب ارتکابِفقط از این جهت که انسان بهنه

 را مشمول تنبیه اولیا قرار داد. او سال طفل نیست تا بتوان 15که دختر نوجوان باالی  این خاطر

 

 سال شمسی 15ارتکاب جرم تعزیری قبل از  -2

قانون  88 ۀماد ابرنب ،است مرتکب جرم تعزیری شودسال شمسی نرسیده 15دختری که هنوز به سن  اگر

گذار که تصمیمات قانوناین شود، ولی به اعتبارِبه اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می ،مجازات اسالمی

تحت توان می ،متعدد استمرتکبْ  سنِ با توجه به  ،مادهاین به اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در 

سال شمسی و  12تا  9 میانم تعزیری ارتکاب جر ،سال شمسی 9عناوین ارتکاب جرم تعزیری قبل از 

 .پرداختبحث به سال شمسی  15تا  12میان ارتکاب جرم تعزیری 

  

 سال شمسی 9ارتکاب جرم تعزیری قبل از  -1-2

 رسیدنِ  با فرا ،شود و بنابه روایتیز یا عدم مسئولیت کیفری مطلق از تولد آغاز مییفقدان تمی ۀدور

 دوره،در این  است.ای است که کاشف از رشد عقل کودک واقع امارهسالگی در7 .یابدسالگی پایان می7

به فقها راجعبیشترِ عاقله است و  ۀعهداش بهندارد و فقط مسئولیت مدنی ایهیچ مسئولیت کیفریکودک 

سال  9قبل از  ،پس اگر سن دختری در زمان ارتکاب جرم تعزیری .این دوره و تعیین سن آن توافق دارند

سال  15تا  9میان اشخاص  ایکه تصریح به اقدامات تأمینی و تربیتی بر ،88 ۀاز ماد ،باشدتمام شمسی 

بالغ هم حتی اگر  باشد، سال تمام شمسی 9توان دریافت زمانی که شخصی زیر می ،شمسی دارد

 یاجرابا هیچ ضمانت ،مرتکب جرم تعزیری شودامکان این امر برای دختران بیشتر است(، اگر که ) باشد

 مورد ،در شریعت اسالم ،یعنی صغار ،اشخاص زیر سن بلوغطور که همان ،مواجه نخواهد شد ایکیفری
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که ) سال قمری 9شامل دختران زیر درحقیقت که  (21 :1387)طوسی،  گیرندنمی قرار نیز خداوند عقاب

اجرایی مثل یچ ضمانتعمال همانع از اِ البته این رفع تکلیفْ .شودمینیز  (نداههنوز به سن بلوغ نرسید

رسمیت شناخته در حدود متعارف به ،1قانون مجازات اسالمی 158 ۀماد «ت»تنبیه نیست که در بند 

در حدیثی منسوب به حضرت امیرالمؤمنین)ع( که به طفل تصریح دارد منصرف از دختر بالغ است. شده

در حالی که  ی باشد،سال شمس 9باالی سن نه سال قمری باشد که هر چند ممکن است وی زیر 

: 1409)حر عاملی،  2که قلم تکلیف از اطفال برداشته شدهبه این مزبور حدیث ازجمله ،براساس نصوص

درصورت  ،سال شمسی 9زیر  نوجوانِ بالغِ دخترِ ،قانون مجازات اسالمی 88 ۀماد براساس ( و1/45

گذار با قانونزیرا  ،باشدتأمل میفاقد مسئولیت است که در تعارض با آن و محل  ،تکاب جرم تعزیریرا

 .داشته باشدخصوص توجهی خاص  توانست در اینمی ،های اسالمیلحاظ آموزه

)با مصرف  طور طبیعی یا غیرطبیعیهحتی اگر ب ،سال تمام شمسی است 9دختری که سن او کمتر از اگر 

خألِ  دلیلقاضی به ،گردد تعزیری جرمِ مرتکبِ ، و سپسیعنی نوجوان شودبالغ شود، داروی شیمیایی( 

اعم از مسئولیت کیفری یا تأمینی و  ،تواند هیچ تصمیمی اتخاذ کند. مالک سن مسئولیتنمی یقانون

حتی اگر سن شناسنامه  ،عنوان یک سند رسمی استهای بسن شناسنامه ،در نظام کیفری ایران ،تربیتی

مانند اشتباه در صدور یا با رأی قطعی  ،اردیمرتکب در مو ۀکه شناسناممگر این ،مبتنی بر واقع نباشد

مالک تصمیم  ،کارشناسی ۀنظریتوجه به او با  سن واقعیِ ،که در این صورتشود باطل  ،صالحمرجع ذی

 قاضی خواهد بود.

 

 سال شمسی 12تا  9میان ارتکاب جرم تعزیری  -2-2

سال تمام شمسی  12تا  9میان  ،ممکن است سن دختر نوجوان در زمان ارتکاب جرایم موجب تعزیر

دارند، ولی  تربیتیۀ است جنبکرده بینیپیش سنی گروه این درمورد گذارقانون که هرچند اقداماتی. باشد

یکی از  ،حسب مورد ،88 ۀدادگاه طبق ماد ،در این صورت .تأمینی آن نیز غافل بود ۀنباید از جنب

البته قاضی در اتخاذ  .کندرا اتخاذ می این ماده «پ»یا  «ب»، «الف»تصمیمات مذکور در بندهای 

                                                           
ها آن منظور تأدیب یا حفاظتِکه به ،صغار و مجانین قانونی و سرپرستانِ یت والدین و اولیااقداما: »158 ۀماد «ت»بند ( 1

 «.که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشدمشروط بر این ،شودانجام می
 «.یحتلم حتیبی الص : عنۀثالث عن یرفع ن القلمأ»( 2
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تصمیم قاضی تابع مصلحت طفل و صراحت مذکور در اما درحقیقت  ،هریک از این تصمیمات اختیار دارد

است که ای نشدهاشاره «الف»در بند  .است «الف»یعنی عدم صالحیت اشخاص مذکور در بند  ،«ب»بند 

توان از ت اشخاص مذکور در این بند منوط کند، ولی میرا به موافق «الف»قاضی اتخاذ تصمیم به بند 

کرد که این استنباط  «اخذ تعهد اشخاص مذکور به تأدیب و تربیت و مواظبت»صراحت عبارت 

هرچند ظاهراً قانون تکلیف  ،چراکه اگر این اشخاص تعهد ندهند ،ها هم استتعهد متضمن موافقت آن

که توان با لحاظ ایناما می ،استنکردهبیان صراحت به ،«الف»قاضی را در صدور حکم به مفاد بند 

 ندادنِ تعهد ،است «الف»منوط به عدم صالحیت اشخاص مذکور در بند  ،«ب»قاضی به بند  ۀمراجع

 ،ها در تأدیب و تربیت و مواظبتیعنی عدم صالحیت آن ،را به عدم تقید «الف»اشخاص مذکور در بند 

 حمل کرد.

تسلیم  استدرنظر گرفته شدهسال  12تا  9میان برای این دختران  ،در این قانون ازجمله اقداماتی که

این اختیار را دارد که مرتکب را به  ،88 ۀماد «ب»و  «الف»قاضی به استناد بند  .ها به اشخاص استآن

 .تاستعیین نکرده یمدت ،هاگذار برای نگهداری بعد از تسلیم به آنقانون .اشخاص خاصی تسلیم کند

 ،زیرا در همین ماده ،استگذار از تعیین مدت غافل بودهاین بود که قانون هتوان قائل بنمیدرواقع 

بنابراین  .استمدت تعیین کرده ،برای تحمل نگهداری در کانون اصالح و تربیت ،«ث»گذار در بند قانون

لذا اگر این  .بردار نیستمدت تسلیمْ زیرا ،استگذار عمداً مدت را ذکر نکردهباید بر این نظر بود که قانون

قاضی ممکن است همان شود، مجدداً مرتکب همان جرم یا جرم تعزیری دیگری  ،بعد از تسلیم ،نوجوان

که این ،به همین خاطر .درنظر بگیرداو قبلی یا اقدام دیگری در این ماده را برای  اقدام تأمینی و تربیتیِ

گذار تحمیل اقدامات سال است و قانون 12تا  9ختران با سنین تسلیم به اشخاص، ناظر به دبگوییم 

گذار حداکثر مدت نگهداری در کانون است و نیز قانونسال مجاز دانسته 15ها را تا تأمینی و تربیتی بر آن

اصالح و تربیت را سه سال تعیین کرده که قابل تسری به دیگر اقدامات تأمینی و تربیت مثل تسلیم نیز 

توجیه مناسبی است نظر شخص یا قاضی واگذار شدهه ب ،گفته شود مدت نگهداری بعد از تسلیمیا  هست

هاست که مجازات بودنِ  اصل قانونیویژه بهتماماً برخالف تفسیر مضیق قوانین کیفری و نیست و 

مثل  ،هایی از هر نوعمحدودیت ،قاضی نباید بدون توجه به قانون ،در مباحث حقوق کیفری ،موجب آنبه

 محکوم معین کند.برای مدت را 
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 سال تمام شمسی 15تا  12میان ارتکاب جرایم موجب تعزیر  -3-2

مرتکب جرایم موجب  استسال تمام شمسی  15تا  12میان ها نوجوان بالغی که سن آن اندختراگر 

این ماده،  1 ۀگردند. در تبصراقدامات تأمینی و تربیتی میمحکوم به  ،88 ۀطبق ماد ،تعزیری شوند

 ۀفقط دربار ،«ث»و  «ت»تصمیمات مذکور در بندهای »گفته شده که: اشخاص این به سنین راجع

درمورد اطفال و  «ث»عمال مقررات بند اجراست. اِاطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل

از مفاد  «.اند الزامی استیک تا پنج را مرتکب شده ۀنوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درج

 ،سال تمام شمسی 15تا  12میان تواند برای دختر بالغ نوجوان که قاضی میشود استنباط میمزبور  ۀماد

را تعیین کند. حال اگر دختر نوجوان بالغ در اواخر  «ث»تا « الف»بند یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی 

این اختیار را دارد که تصمیم  ،مادهاین  «ث»قاضی به استناد بند شود، مرتکب جرم تعزیری  ،سالگی15

او حتی اگر  ،بگیرد مرتکب را برای مدت سه ماه تا یک سال در کانون اصالح و تربیت نگهداری کند

قاضی مجاز است فقط یکی از این  نیز مزدوج و دارای فرزند باشد. درخصوص تکرار جرایم تعزیری

های به مجازات ،1371 ۀناظر بر تکرار جرم در ماد زیرا مقررات ،اقدامات تأمینی و تربیتی را اتخاذ کند

اجرای عنوان ضمانتهب ،د که منصرف از اقدامات تأمینی و تربیتینداراختصاص  6 تا 1 ۀتعزیری درج

 سال شمسی است. 15ارتکاب جرم تعزیری دختران زیر 

م از جرایم موجب اع ،سال تمام شمسی مرتکب معاونت در هر جرم عمدی 15دختر نوجوان بالغ زیر اگر 

به اقدامات  ،88 ۀمطابق ماد ،مجازات معاونت در این جرایم، تعزیر استاز آنجا که  ،حد یا قصاص شود

 ،89 ۀمطابق ماد ،سال تمام شمسی باشد 18تا  15میان  ،تأمینی و تربیتی و اگر سن او در زمان ارتکاب

 شود.مذکور در این ماده محکوم می ۀیافتبه مجازات نقصان

 

 سال شمسی 15ارتکاب جرم تعزیری بعد از   -3

 ،در این صورت .سال شمسی نیز ممکن است مرتکب جرم تعزیری شوند 18تا  15دختران نوجوان بین  

مواجه خواهد  یاجراهای متفاوتبا ضمانت ،العقل( یا عاقل باشد)ناقص معتوه جرمْ که مرتکبِحسب اینبر

                                                           
شش محکوم شود و از  ۀیک تا درج ۀهای تعزیری از درجبه یکی از مجازات ،قطعی هرکس به موجب حکم: »137 ۀماد( 1

یک تا شش  ۀحیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درج ۀتاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاد
 «.شوددیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می
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ب جرایم تعزیری توسط دختران نوجوان عاقل و ارتکاب جرایم لذا مباحث تحت دو عنوان ارتکا .بود

 گیرند.مورد بررسی قرار می ،تعزیری توسط دختران نوجوان معتوه

 

 توسط دختران نوجوان عاقل یارتکاب جرایم تعزیر -1-3

امل تواند کسن می رفتنِ با باال ،عقل اشخاص بعد از بلوغ د.رسنتحقیقاً اشخاص نابالغ به کمال عقل نمی

رسیدن به درک واقعیت، تمییز حسن و قبح و تدبیر در امور است. سن دختر نوجوانی  ،شود. منظور از عقل

درواقع باید با  ،چون بالغ است ،سال تمام شمسی است 18تا  15 ی،که در زمان ارتکاب جرایم تعزیر

ته باشد و به مجازات مسئولیت کیفری داش ،یعنی عقل و اختیار ،140 ۀلحاظ دیگر شرایط مقرر در ماد

 شوندبالغ محسوب می ،سال شمسی 15خاص جرم ارتکابی محکوم گردد. دختران پس از رسیدن به سن 

قانون مجازات اسالمی  89 ۀهای مذکور در مادمشمول یکی از مجازات ،درصورت ارتکاب جرم تعزیریو 

 خواهند بود.

صرفاً چهار مجازات را درنظر گرفته که  ،برای ارتکاب هر جرم تعزیری ،89 ۀگذار در مادقانون

 15مجازات نوجوان بین  ،این مادهطبق  .جرایم تعزیری است ۀهم ارتکابِ مشترکِ اجرای کیفریِضمانت

سال شمسی نگهداری در کانون اصالح و تربیت یا جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان یا اقامت  18تا 

به مجازات بزرگساالن باالی بیتی دارند و باید گفت نسبتدر منزل است که غالباً ماهیت تأمینی و تر

به  ،سال همین جرم تعزیری را مرتکب شود 18یافته است، چراکه اگر دختر باالی نقصان ،سال 18

 .شودمیمجازات خاص این جرم مذکور در قانون مجازات اسالمی یا قانون مربوطه محکوم 

مسئولیت کیفری کامل آیا جرایم تعزیری باشد، یکی از در  ایگروه مجرمانه ۀدختر نوجوانی سردستاگر 

یافته دارد و یا مسئولیت نقصانشود؟ قانون مجازات اسالمی مجازات  1301 ۀمادتوجه به دارد و باید با 

باید مقررات کیفری را به نفع سویی از ؟گرددمیمحکوم  89 ۀمذکور در ماد ۀمجازات مخففبه صرفاً باید 

قانون مجازات اسالمی اطالق به ارتکاب هر جرم تعزیری دارد و  89 ۀحکم مادچون و  متهم تفسیر کرد

پس دختر  ،است مجازات کردآمده 89 ۀدختران نوجوان را نباید به مجازاتی بیش از آنچه که در ماد

                                                           
عهده داشته باشد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که سردستگی یک گروه مجرمانه را بههرکسی : »130 مادۀ )1

حد یا قصاص  ارتکابی موجبِ که جرمِمگر آن ،شوداعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند محکوم می
 «.شودبه حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می ،یا دیه باشد که در این صورت
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 .شودمحکوم می 89 ۀهای مذکور در مادجرم تعزیری هم صرفاً به یکی از مجازات ۀنوجوان سردست

مطلق است و با شرایط خاص مذکور در  89 ۀاین بود که چون حکم ماد هباید قائل بدیگر  سویاز

بینی در قانون پیشکه اینمگر  ،نظر کردتوان از این تخصیص صرفنمی ،دخورَتخصیص می ،130 ۀماد

ازات قانون مج 130 ۀجرایم تعزیری را باید براساس ماد ۀسردست نوجوانِ لذا مجازات دخترِ .شده باشد

 اسالمی تعیین کرد.

اقدامات به محکوم  ،آن ۀدختر نوجوان در خارج از کشور مرتکب جرم موجب تعزیری شود و در نتیجاگر 

در ایران اگر  ،قانون مجازات اسالمی 7 ۀبا توجه به ماد و مجازات را نیز تحمل کند، تأمینی و تربیتی گردد

چراکه  ،یا محکوم شودقرار گیرد تعقیب کیفری مورد  نباید مجدداًگردد، یا به ایران اعاده  شود یافت

این نکته الزم است  ، ذکردر این خصوص .اقدامات تأمینی و تربیتی داخل در مفهوم عام مجازات است

همان  14 ۀو ماد ،استجرم قرار داده که مجازات را در مقابلِ ،قانون مجازات اسالمی 2 ۀمادطبق که 

اقدامات تأمینی و تربیتی ناگزیر  ،داند)حد، قصاص، دیه و تعزیر( می سمکه مجازات را چهار ق ،قانون

 سببِنباید این دختر را به 7 ۀاستناد ماده لذا ب .هستند (یعنی تعزیرات با مفهوم عام) داخل در قسم چهارم

ربیتی مجدداً تعقیب و به مجازات یا اقدامات تأمینی و ت ،ارتکابی در خارج از کشور تعزیریِ همان جرمِ

 محکوم کرد.

مجرمی که که این بود  هلزوماً باید قائل بو که مجازات فرع بر مسئولیت کیفری است اینرغم علی

 ،در این صورت .استبه مجازات تصریح شده ،89 ۀدر ماد ،شود حتماً بالغ، عاقل و مختار استمجازات می

سن نشود را متحمل سال  18االی ب دخترِ سال همان مجازاتِ 18شود دختر زیر آنچه که باعث می

 ،درحالی که در شریعت اسالمی ،سن مرتکب موضوعیت دارد ،یعنی در قانون مجازت اسالمی ؛ستاو

 کیفری، دیگر شرایط مسئولیتتوجه به با  ،درصورت ارتکاب جرم ،دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ

سن مرتکب بعد از بلوغ و رسیدن به  ،توان دریافت که در قانون ایرانبنابراین می شود.مجازات می

خصوصیت دارد، ولی در ادبیات فقه  (یافتههرچند نقصان) برای داشتن مسئولیت کیفری ،سالگی15

کیفری است که  مسئولیتِ داشتنِ شرطِ ،که در چه سنی باشدنظر از اینصرف ،رسیدن به بلوغ ،اسالمی

 ت خاص همان جرم است.مرتکب مستحق مجازا ،اگر با دیگر شرایط همراه باشد

که چندین بار با کسی مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده  که دنکنعدالت و انصاف حکم می

ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است  ۀارتکاب جرایم متعدد گاه نشان .مرتکب جرم شده یکسان نباشد
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از مجازات اتخاذ غیر صمیم دیگری ت ،ناسازگار به بزهکارانِکند که نسبتجامعه اقتضا میاز و دفاع 

یعنی رعایت عدالت، شخصی  ،هامجازات کردنِ اصل فردیتوجه به لذا با  .(3/174: 1393)اردبیلی،  گردد

کند، ولی اگر میمجازات اشد یا بیشتری را تحمل  ،مقررات است در حدودِکه مرتکب چندین جرم شده

مقررات  شود،شمسی باشد مرتکب چندین جرم تعزیری  سال تمام 18تا  15دختر نوجوانی که سن او بین 

زیرا نوجوانان مرتکب جرم تعزیری در این  شوند،اعمال نمیتعدد جرم درخصوص  ،134 ۀماد هناظر ب

محکوم  89 ۀمذکور در ماد ۀهای مخففیافته دارند و صرفاً به مجازاتمسئولیت کیفری نقصان ،سنین

از آنجا که  ،دیگر سویجرایم تعزیری است. از ۀک هماجرای کیفری مشترشوند که ضمانتمی

مشمول مقررات تکرار جرم  ،است 6 تا 1 غیر از مجازات تعزیری درجات ،89 ۀمذکور در ماد یهامجازات

مرتکب تکرار در یک جرم تعزیری اگر دختر نوجوانی  ،به عبارت دیگر شود.نیز نمی 137 ۀمذکور در ماد

محکوم کند، زیرا مقررات  89 ۀهای مذکور در مادفقط به یکی ازمجازاترا او تواند شود قاضی میشود، 

منصرف از  هستند، 6 تا 1 ۀهای تعزیری درجتناظر به مجازا، که 137 ۀتکرار جرم در ماد هناظر ب

سال شمسی  18تا  15میان  اجرای ارتکاب جرم تعزیری دخترانِعنوان ضمانتبه ،یافتهمجازات نقصان

 است.

 

 ارتکاب جرایم تعزیری توسط دختران نوجوان معتوه -2-3

 ،غیرعاقل ها فقط مجانین نیستند .های غیرعاقل قرار دارنددر مقابل انسان عاقل، انسان ،به یک تعبیر

ها این مقاله خارج است، چراکه آن ۀبه مجانین از حوصلبلکه معتوهین نیز غیرعاقل هستند. بحث راجع

نصی به وجوب تعزیر  ،در این خصوص .و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند فاقد هرگونه مسئولیت کیفری

(، ولی اگر معتوه مرتکب جرم 10/19: 1407طوسی، ؛ 2/480: 1418ری، ئ)طباطبایی حا مجنون نیست

 مورد توجه است. ،تعزیری شود

است آمده ،جنونمثل  ،های روانیهمراه با برخی عارضه ،در فقه اسالمی ،عته. معتوه از ریشه عته است 

 ،در ادبیات فقهی .(15748: 1377)دهخدا،  شدن است عقلشدن یا کم عقلبه معنای سبک ،که در لغت

؛ 650: 1999)رازی،  شودکه نه کامالً عاقل و نه کامالً مجنون هستند معتوه گفته میافرادی به 

اصطالحاً معتوه فرد  .(401-3/239: 1415ری، ئ؛ حا3/119: 1375؛ طریحی، 1/114: 1443فراهیدی، 

فاسد است و گاهی شبیه  امورْ ۀالعقلی است که کالمش مختلط و نامرتب است و تدبیر وی در ادارناقص
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؛ بحرانی، 6/125: 1376؛ کلینی، 4/327: 1428)جزایری،  کندرفتار میها مجنونو گاهی شبیه عاقالن 

قانون مجازات اسالمی باشد. معتوه  91 ۀدر مادتواند همان مفاهیم مذکور این تعابیر می .(25/158: 1405

و نه است که مجنون شمرده شود ناشی از اختالل روانی  ۀتمییز یا اراد ۀفاقد قویا قدر بدون عقل نه آن

 ،به عبارت دیگر .تمییز و تدبیر داشته باشد ،مربوط به خود در امورِ  است که بتواند متعارفاًعاقل قدر آن

(. برای 2/401: 1422الغطاء، )کاشف «.ین فرد عاقل و مجنون قرار داردمعتوه کسی است که ب»

به افراد خاصی  ،توان هم از ضوابط خاصی استفاده کرد یا در عملاز لحاظ نظری می ،شناسایی معتوه

فهمند تعلق ابتدایی به کسی که خطاب را نمی ،عنوان معتوه اشاره کرد. همچنین بعضی از فقهابه

باید عاقل باشد، چندان که خطاب را  کید دارند که مکلفأ( و ت329: 1374)عاملی،  رندشماناصحیح می

)غزالی،  شوداطاعت و امتثال است و این دو جز با فهم تکلیف میسر نمی زیرا مقتضای تکلیفْ ،بفهمد

 .1گیردبقره قرار می ۀسور 233 ۀ( و تحت شمول آی98: 1995

طوری که در برخی همراتب خفیف تا شدید دارد، ب ،ل روانی استکه متأثر از اختال ،حالت روانی عته

صراحت به به ،رافع کامل مسئولیت کیفری است. در قانون مجازات اسالمی ،اگر به جنون برسد ،حاالت

به عدم درک در حرمت یا ماهیت  ،این قانون 91 ۀاست و صرفاً در ماداین نوع اختالل روانی اشاره نشده

 درصورت ارتکاب جرایمِ ،سال 18درخصوص اشخاص بالغ کمتر از  ،کمال یا رشد عقلجرم یا شبهه در 

همچنین فقهای اسالمی جنایات معتوه را همچون مجنون و  .استموجب حد یا قصاص تصریح شده

دانند و به این عاقله می ۀآن را برعهد ۀو دیشمرند برمیو آن را خطای محض کنند میممیز تلقی  صغیرِ

تحقیقاً این اختالل  .(154: 1387)تبریزی،  هستند که جنایات معتوه و مجنون یک حکم دارد امر قائل

 بلکه در سنین باالتر هم ممکن است این عوارض متوجه انسان شود. ،روانی محدود به سن خاصی نیست

در موارد  ،موجب قانونشود که بهتعزیر به مجازاتی گفته می ،قانون مجازات اسالمی 18 ۀمادبا توجه به 

سن ه، ماداین . براساس شودمیارتکاب محرمات شرعی و یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اجرا 

ف این ماده لمفهوم مخااست. سال شمسی  9بعد از  ،چنین جرایمیارتکاب مسئولیت اشخاص درصورت 

ین جرمی حتی اگر بالغ هم باشند و مرتکب چن ،سال شمسی 9 که اگر اشخاص زیربه این صورت است 

 ،سال 9زیر  معتوهِ بالغِ ،به طریق اولی ،گیرد. با این توصیفها صورت نمیهیچ اقدامی برای آنشوند، 

درصورت ارتکاب  ،زودرس بالغ شده باشد ،زودتر بالغ شود یا با مصرف دارو ،طور طبیعیکه بهاعم از این

                                                           
 «لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا( »1
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 معتوهِ افرادِ که درخصوصِاست کر ذجرایم موجب تعزیر در حقوق کیفری ایران بحث است. البته قابل

مفهوم توجه به با اما هیچ حکم صریحی در قانون مجازات اسالمی وجود ندارد،  ،سال شمسی 18باالی 

با  ،سال هم امکان نقصان عقل وجود دارد که در این صورت 18در اشخاص باالی ، 91 ۀف مادلمخا

که با توجه به این .(287: 1393صادقی، رمحمدمی) امکان رهایی از مجازات اصلی وجود دارد ،احراز آن

به تعزیرات هستند، که دارای اهمیت بیشتری نسبت ،حد و قصاصمجازاتِ مرتکبان جرایم مستوجب 

به طریق  ،گردندمحکوم می 89 ۀو به مجازات تعزیری مذکور در مادشود میساقط  ،عقلی ۀنقیص سببِبه

کمتر از جرایم موجب حد یا قصاص  ،ماً از حیث قباحت رفتارکه عمو نیز، جرایم تعزیریمجازات  ،اولی

که قاضی را ملزم  ،18 ۀمادتوجه به و با شوند تر تبدیل به مجازات سبک ،نقصان عقل سببِاست، باید به

تعیین  ترکند، واکنش کیفری خفیفدر تعیین مجازات تعزیری میمجرم،  روانیِو  به لحاظ وضعیت ذهنی

و مجازات شود. با توجه باشد مسئولیت کیفری داشته  ،140 ۀمادبه استناد عاقل نیست تا  زیرا معتوهْ ،شود

زیر  انِبرای معتوه ،ٰ  به طریق اولی ،شدارائه سال  18باالی  به توصیفی که برای اشخاص معتوهِ

 درنظر گرفت.این نکات را توان سال نیز می 18

 ،مومی و انقالب شهرستان اقلید استان فارسدر دادسرای ع ،97**********142 ۀکالس ۀدر پروند

گیرد. تحت تعقیب قرار می ،به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو و تخریب ،ساله34 ،ل. فردی به نام ی

اقدام به  ،با کالمی مشوش ،ضمن انکار اتهام ،در دفاع از خود ،که دارای سوابق متعدد کیفری است ،متهم

و محجور است دارای معلولیت شدید ذهنی او دارند که بیان میاو ان کند. بستگوقوع جرم می ۀشرح نحو

و سوابق او از بهزیستی و همچنین معاینات سابق پزشکی از او است و حکم حجر و کارت معلولیت ذهنی 

چنین  ،به پزشکی قانونیاو دهند. با معرفی ارائه می را اعصاب و روان شیراز شدن در بیمارستانِ بستری

متهم دارای اختالل شدید روانی است و حضور وی در جامعه »... شود که: گزارش می به دادسرا

پس از ارسال پرونده به دادگاه « .باشدز نمییکلی فاقد اراده و تمیتواند خطرناک باشد، لیکن بهمی

روانی دچار  تامِ دادگاه با این استدالل که متهم به اختاللِ ،قرار جلب به دادرسیبا صدور دوباره  ،کیفری

از م است این است که متهم کند. در نقد این رأی باید گفت آنچه مسلّرا به حبس محکوم میاو  ،نیست

و فاقد رشد و کمال عقل است و نگهداری وی در  استمعمول برخوردار نبوده یزِیص و تمیتشخ ۀقو

گرفته صورت استداللِ لذا .اهداف کیفر نخواهد بود ۀکنندتأمین ،ناهمراه سایر محکومبه ،زندان

 خدشه است.قابل



 جایگاه افشاء سرّ در قانون مجازات اسالمی                                                                                              54

 ۀجز مادبهصریح دیگری  ۀاست و هیچ مقرراین اشخاص اشاره نشده به جرایم تعزیریِ ،91 ۀدر ماد

 دخترانِ ،در قانون مجازات اسالمی وجود ندارد. با توجه به توصیف فوق ،نادرخصوص معتوهیادشده، 

 سوءِ ۀنظر از عارضصرف ،کب جرایم تعزیری شونداگر مرت ،سال 18تا  15معتوه در سنین  نوجوانِ

تحقیقاً به  .شوندیافته در این ماده محکوم میهای نقصانبه یکی از مجازات ،89 ۀطبق ماد ،شانروانی

در این  ،باید برای این افراداست، کردهاستفاده  «مجازات»مزبور که از اصطالح  ۀاستناد صراحت ماد

در حالی که واضح است طبق  ،قائل به مسئولیت کیفری بود ،عزیریدرصورت ارتکاب جرم ت ،سنین

توان قائل به لذا نمی .شرط مسئولیت کیفری عقل است که این اشخاص فاقد آن هستند ،140 ۀماد

این  بر .محکوم کردیادشده  ۀمذکور در ماد ها را به مجازاتِها شد و درنتیجه نباید آنمسئولیت کیفری آن

درصورت ارتکاب جرم تعزیری نباید مجازات شود. اگر گفته  هسال18تا  15 معتوهِ وانِنوج دخترِ ،اساس

نص  ،هرچند در این خصوص ،ها باید مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی شوندآن ،شود که در این صورت

در تعریف مجازات  ،18 ۀمادتوجه به با شد، اشاره تر پیشطور که ولی همان ،نیست ایصریح قانونی

 «ث»و بند  ،عمال این مجازات با لحاظ وضعیت ذهنی و روانی داللت کردهکه قضات را در اِ ،تعزیری

به تعریف عام توجه است و با که بیماری مرتکب جرم را از موجبات تخفیف مجازات دانسته ،38 ۀماد

تا  15بین )ی این اشخاص در سن نوجوان ،تواند اعم از اقدامات تأمینی و تربیتی باشدکه می ،تعزیر

وقتی برای بر این، عالوه شوند.می 88 ۀمشمول اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در مادسال(،  18

 ،شوداقدامات تأمینی و تربیتی درنظر گرفته می ،سال درصورت ارتکاب جرم تعزیری 15اشخاص زیر 

یفری باید اقدامات تأمینی و اجرای کسال نیز با لحاظ فقدان ضمانت 18تا  15میان برای دختران معتوه 

 مزبور را درنظر گرفت. ۀتربیتی مذکور در ماد
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 گیرینتیجه

ممکن است مرتکب جرم تعزیری شوند که در این  ،مانند هر انسان دیگر ،سالگی18دختران تا قبل از  

ای اجراهدر معرض ضمانت ،قانون مجازات اسالمی 89و  88 شرایط مذکور در موادتوجه به با  ،صورت

گیرند. اگر دختری قبل از قرار می ،اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی ،قانوناین کیفری مذکور در 

مرتکب جرم  ،سال شمسی 9قبل از  ،رغم رسیدن به بلوغحتی علی برسد یاکه به سن بلوغ قانونی این

وی مستحق  ،ر ادبیات فقهیاست، هرچند دبینی نشدهبرای وی پیش ،مسئولیتی در قانون ،تعزیری شود

اجرای کیفری ارتکاب جرم چراکه ضمانت ،در حقوق ایران تعزیر نامیدرا توان این اقدام تنبیه است که نمی

سال شمسی  9بعد از رسیدن به سن  ،در قانون ایران ،تعزیری به اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات

یک بلکه هیچ ،مجازات تنهانهشوند، کب جرم تعزیری سال شمسی مرت 9ها تا قبل از یعنی اگر آن ؛است

 ،که به بلوغ برسند یا نرسنداعم از این ،دختران .شودها اعمال نمیاز اقدامات تأمینی و تربیتی بر آن

 .شوندمشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می ،سال شمسی 15تا  9سن میان درصورت ارتکاب جرم 

ه چراکه ب ،یافته هستنددارای مسئولیت کیفری و مجازات نقصان ،یسال شمس 18تا  15میان دختران 

بلوغ یکی از شرایط آن و مجازات فرع بر مسئولیت کیفری است  ،قانون مجازات اسالمی 140 ۀاستناد ماد

 .است

محکوم به مجازات  ،آن ۀاگر دختر نوجوان در خارج از کشور مرتکب جرم موجب تعزیری شود و در نتیج

شود چنانچه در ایران یافت  ،قانون مجازات اسالمی 7 ۀبا توجه به ماد ،تأمینی و تربیتی گردد یا اقدامات

چراکه اقدامات تأمینی  ،یا محکوم شودقرار گیرد تعقیب کیفری مورد نباید مجدداً گردد، یا به ایران اعاده 

قانون مجازات  2 ۀادمطبق است که گفتنی  ،در این خصوص .و تربیتی داخل در مفهوم عام مجازات است

)حد،  که مجازات را چهار قسم ،قانوناین  14 ۀو ماد ،استکه مجازات را در مقابل جرم قرار داده ،اسالمی

اقدامات تأمینی و تربیتی داخل در تعزیرات با مفهوم عام است و ناگزیر  ،داندقصاص، دیه و تعزیر( می

اقدامات تأمینی و تربیتی مضاعف محکوم کرد. در  نباید این دختر را مجدداً محاکمه و به مجازات یا

تمام االطالق شامل است که علیبه جرایم تعزیری تصریح شده ،قانون مجازات اسالمی 89و  88 مواد

این تعزیر اعم از تعزیر منصوص شرعی و تعزیر غیرمنصوص  است.ها تعزیر جرایمی است که مجازات آن

 ،حسب سن، مرتکب یکی از جرایم تعزیر منصوص شرعیبر ،جوانلذا در صورتی که دختر نو .شرعی است

تفسیر مضیق قوانین جزایی توجه به با شود، کتاب پنجم تعزیرات  637 ۀمشروع موضوع مادنامثل روابط 
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مذکور در  ۀیافتیا مجازات نقصان 88 ۀبه همان اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در ماد ،به نفع متهم

 دد.گرمحکوم می 89 ۀماد
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