سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

صفحات  ١١تا ١٧

ي ناظر بر جنايات افراد نابالغ
رويه قضاي ِ
روحاﷲ اكرمي

استاديار دانشكده حقوق دانشگاه قم

)تاريخ دريافت – ١٣٩٤/٩/٢٢ :تاريخ تصويب(١٣٩٥/١/١٧ :

شرح موضوع

برخي گزارشها از شكلگيري رويهاي در نظام قضايي كشور خبر دادهاند كه حسب آن

برخي از مراجع قضايي در ارتباط با پروندههاي ارتكاب جرم عليه تماميت جسماني از سوي

اطفال ،برخوردي همسان با افراد بزرگسال از خود نشان ميدهند.

در همين راستا در روزهاي اخير ،رسانههاي خبري از پروندهاي در دادگستري استان لرستان
گزارش دادهاند كه طي آن كودكي پنج ساله در اثناي بازي از طريق پاشيدن خاك موجب

آسيب جدي چشم همبازياش ميشود .متعاقباً خانوادهي مجنيعليه از طفل موصوف

شكايت نموده و منجر به محكوميت طفل به پرداخت ديه ميشود .پس از قطعيت حكم صادر
شده ،در راستاي اجراي آن نيز قرار جلب طفل پنج ساله از سوي مرجع ذيربط صادر ميشود.
با اطﻼع يافتن رييس دادگستري استان ،مداخلهي وي سبب ميشود تا از جلب كودك

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

١٢

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري(

جلوگيري شده و نظر بر فقدان بضاعت مالي خانوادهي طفل ،زمينهي پرداخت ديه از ستاد
ديه پيگيري شود.

١

حسب اظهارات منقول از مديريت ستاد ديه شعبهي استان لرستان ،اين گونه برخورد مسبوق
به سابقه بوده و در پايان سال  ١٣٩٤نيز دو مورد مشابه رخ داده است ٢ .امري كه زنگ خطر

فراهم شدن زمينهي شكلگيري يك رويه در اين زمينه را به صدا درآورده است.

در حقوق كيفري جمهوري اسﻼمي ايران به تبعيت از منابع مترقي فقهي ،انتفاي مسؤوليت

كيفري در خصوص اطفال امري مسلم و غيرقابل ترديد قلمداد ميشود .مسﺄلهاي كه در
نصوص شرعي متعددي بر آن تﺄكيد شده و بر رفع مسؤوليت از اطفال تصريح گشته است.

نظير رواياتي چون حديث منسوب به حضرت اميرالمؤمنين )عليهالسﻼم( مبني بر اينكه »أن
القلم يرفع عن ثﻼثه :عن الصيب حتي يحتلم «...؛ ٣و يا در جاي ديگر از حضرت امام صادق

)عليهالسﻼم( نقل شده كه فرمودند »إن أوﻻد المسلمين  ...فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم

السيئات« ٤.از همين رو است كه مسﺄلهي عدم تكليف و فقدان مسؤوليت اطفال اجماعي
دانسته شده و فقها به دليل ضروري بودن آن ،استدﻻل بر آن را نياز ندانستهاند.

٥

نظر بر عدم مسؤوليت كيفري اطفال ،در خصوص ديه نيز كه از منظر حقوقدانان ماهيتي

پيچيده دارد ،به گونهاي كه برخي آن را مجازات ،عدهاي جبران خسارت ،گروهي ماهيتي

تركيبي و بعضي تفصيلي قائل شدهاند ،كه البته بنا بر مبناي مختار نگارنده ،اساساً ديه در
عرض مجازات و جبران خسارت و مستقل از آنهاست؛ نيز فقها بر عدم استقرار آن بر

كودكان در صورت ارتكاب جنايت تﺄكيده فرموده ،و با خطاي محض دانستن جنايت ،جز
١. See: http://www.tabnak.ir/fa/news/582232/ & http://www.mashreghnews.ir/fa/news/
560801/
٢. See. http://www.tabnak.ir/fa/news/582232/.

 .٣عاملي ،شيخ حر ،وسائل الشيعه ،ج  ،١قم :موسسه آلالبيت عليهمالسﻼم ١٤٠٩ ،ق ،ص .٤٥
 .٤همان ،ص .٤٢

 .٥صدر ،سيد محمد ،ما وراء الفقه ،ج  ،٢بيروت :دار اﻷضواء للطباعه و النشر ،ص .١٦٨
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كه در فقه شيعه محل ترديد نبوده و ضمان عاقله در اين خصوص اجماعي دانسته شده ١و

روايات صحيحالسند متعددي بر خطايي تلقي شدن جنايات عمدي طفل اقامه شده است .نظير
حديث منقول از حضرت امام صادق )عليهالسﻼم( كه »عمد الصبي و خطؤه واحد« .يا حديث

منسوب به حضرت اميرالمؤمنين امام علي )عليهالسﻼم( كه »عمد الصبيان خطﺄ] ،يحمل علي[

العاقله«.

٢

با اين مقدمه ،رويه قضايي در زمينه ديه جنايت ارتكابي از سوي اطفال و مسﺄله امكان جلب
آنها بررسي ميشود.

مسائل شكلي

از آنجا كه در نقد كنوني ،دادنامهي خاصي مطمح نظر نميباشد ،بلكه بنا بر نقد رويهاي است
كه در چندين پرونده تبعيت شده است .لذا نقد شكلي خويش را نه به نحو مرسوم ،كه صرف ًا

از جهت تذكر دو نكتهي عام پي ميگيريم.

 .١بنا بر قواعد حقوقي و نصوص قانوني ،دادرسي كيفري ]ماده  ٢قانون آيين دادرسي[ و به

خصوص هر گونه تصميم مرجع قضايي ،چه در قالب قرار و چه حكم ،بايد مبتني بر مستندات
قانوني و اصولي باشد كه رأي بر اساس آن شكل گرفته است .امري كه بر قرارها ]مواد ٢٣٩

و  ٢٦٤قانون آيين دادرسي كيفري[ ،كيفرخواست ]ماده  ٢٧٩قانون آيين دادرسي كيفري[ و

دادنامهي دادگاه ]ماده  ٢٧٤و  ٤٥٥قانون آيين دادرسي كيفري[ حاكميت دارد .اين در حالي

است كه رويهي گزارش شده مبني بر جلب و بازداشت اطفال فاقد يك مستند حقوقي روشن
بوده و مؤيدات مطرح شده در تقويت آن نيز ،به رغم عاري بودن از پشتوانهي قانوني ،به
قدري ضعيف است كه بررسي آن را به قسمت بعدي واگذار نمودهايم.

 .١موسوي خويي ،سيد ابوالقاسم ،مباﻧي تكمله المنهاج ،ج  ،٤٢قم :مؤسسه إحياء آثار اﻻمام الخويي ره ،ص .٩٠
 .٢عاملي ،شيخ حر ،پيشين ،ج  ،٢٩ص .٤٠٠

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

در دياتِ كمتر از موضحه بر ثبوت اين حكم وضعي بر عهدهي عاقله نظر دادهاند .مسﺄلهاي

١٣

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

١٤

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري(

 .٢در مورد جلب طفل در راستاي اجراي حكم ديه عليه اطفال بايد توجه شود كه اوﻻً جلب

فرد در يك دادرسي كيفري محدود به موارد مصرح در قانون است ،در قانون مجازات

اسﻼمي جلب منحصر به گواهان و مطلعينِ مستنكف از حضور در مرجع قضايي در مواردي
كه اثبات حق متوقف بر اظهارات ايشان است ]ماده  ،١٢٧تبصره  ١ماده  ٤٠٤و ماده ٣٢٠

قانون آيين دادرسي كيفري[ ،كارشناسي كه نظريهاي ناقص به مرجع قضايي فرستاده و بدون
عذر موجه حاضر به اداي توضيحات در مرجع قضايي نميباشد ]ماده  [١٦٣و متهم ]مواد ١٧٩

به بعد قانون آيين دادرسي كيفري[ دانسته شده است .اين در حالي است كه طفل شامل

هيچكدام از مصاديق مزبور نميشود ،و حتي نميتوان عنوان متهم را بر وي اطﻼق نمود .چرا
كه منظور از متهم كسي است كه قابليت توجه اتهام را دارد .اما اطفال به دﻻلت ماده )(١٤٦

قانون مجازات اسﻼمي فاقد مسؤوليت كيفري ميباشند و لذا نميتوان اتهامي را به ايشان

استناد داد .از همين رو است كه بنابر قواعد دادرسي كيفري از طفلي كه مرتكب جرم شده
است ،نبايد تحت عنوان متهم ياد نماييم چه اين كه تفهيم اتهام به وي معنا ندارد.

به عﻼوه قانون اساساً اطفال را واجد شرايط براي مخاطب قرار گرفتن در احضار نيز ندانسته

است و در ماده ) (٤١٢قانون آيين دادرسي كيفري احضار اطفال را از طريق والدين يا
سرپرستان ايشان دانسته است .مطابق ماده ) (٢٨٧قانون موصوف »در جريان تحقيقات
مقدماتي ،مرجع قضايي حسب مورد ،اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين ،اولياء،

يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان ،به هر

شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند ،ميسپارد .اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه
حضور طفل يا نوجوان ﻻزم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند .افراد پانزده تا هجده

سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه ميباشند« .زماني كه خود طفل شخصاً الزام

قانوني به حضور در مرجع قضايي را ندارد ،به طريق اولي جلب وي نيز فاقد هر گونه توجيه

حقوقي است ،چرا كه حاضر نمودن وي در موارد ضرورت تكليف والدين و سرپرستان او
است؛ و از اين نظر بر مواد متعدد قانوني كه جلب افراد غير متهم را همواره متوقف بر الزام
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اطفال كه چنين تكليفي متوجه ايشان نميباشد بحث از جلب نيز محمل قانوني ندارد.

مضافاً به اينكه مداقهي در روح مقررات آيين دادرسي كيفري و مجازات اسﻼمي كه با

تدابيري چون تسليم طفل به والدين و سرپرستان قانوني يا اشخاص واجد صﻼحيت ]بند الف

و ب ماده ) (٨٨قانون مجازات اسﻼمي[ ،رسيدگي غيابي جرايم اطفال ]ماده ) (٤١٤قانون
آيين دادرسي كيفري[ و عدم ضرورت حضور طفل در دعاوي جبران خسارت ]ماده )(٤١٦

قانون آيين دادرسي كيفري[ ميتوان استفاده نمود كه قانونگذار نميخواهد تا حد امكان

اطفال درگير فرآيند دادرسي شده و شخص ًا در مراجع قضايي و مراكز وابسته حضور يافته و

رفت و آمد نمايد تا از اثرات نامطلوب احتمالي پيشگيري شود .توجه به اين نكته كه حتي

احكام ناظر بر تسليم طفل به افراد واجد صﻼحيت در ماده ) (٨٨قانون مجازات اسﻼمي ناظر

بر افراد باﻻي نه سال شمسي است ،درستي اين موضع كه اطفال زير نه سال اساساً موضوع

اين ضوابط حداقلي نيز قرار نميگيرند را اثبات مينمايد.

خصوصاً آنكه اصﻼً ميتوان با رعايت ماده ) (٤٥٢قانون مجازات اسﻼمي ديهي ثايت شده
در جنايات خطاي محض را مصداقي از ضمان و مسؤوليت مدني دانست ،كه البته از نظر
مبنايي آن را مستقل از آن نيز بايد دانست .ليكن با همين مبنا هم در مورد جنايات اطفال صرف ًا

بايد با قواعد دعواي خصوصي برخورد نمود.

 .٣چنانچه در راستاي اجراي حكم محكوميت به ديه نيز تصميم بر اخذ ديه از طفل گرفته

شود؛ مجدداً بايد تﺄكيد نمود چون اطفال بنا بر مقررات مدني اهليت تصرف در اموال خويش
را ندارند ،هر گونه توجه خطابات قضايي به ايشان مبني بر پرداخت ديه فاقد مبناي قانوني

است ،لذا امكان حبس و يا جلب ايشان وفق ماده ) (٣قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
نيز وجود ندارد.

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

شخصي به حضور در مرجع قضايي و نداشتن عذر موجه در حضور دانسته است ،لذا در مورد

١٥

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

١٦

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري(

مسائل ماهوي

در راستاي نقد ماهيت تصميمات اتخاذ شده در مورد محكوميت به ديهي اطفالي كه مرتكب
جنايت شدهاند ،مانند دادنامه شماره  ١١٨/٩٤صادره از محاكم جزايي خرمآباد مناسب است

استدﻻﻻت مقامات قضايي در تقويت رأي كه در رسانههاي خبري نقل شده را مﻼحظه نماييم
و سپس مورد بررسي قرار دهيم.

از برخي مقامات قضايي نقل شده كه بيان داشتهاند »در قانون جديد مجازات اسﻼمي پرداخت
ديه به عهده شخص ضارب است ،چه مطابق ماده  ٤٦٢قانون مجازات اسﻼمي ديه جنايت

عمدي و شبهعمدي برعهدهي خود مرتكب است ،در هر سني كه باشد كه اين قانون نياز به

بازنگري مجدد دارد «.در تقويت استدﻻل مزبور نيز مقام قضايي ديگري در استان بيان نموده
»پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسﻼمي مسؤوليت پرداخت ديه بچه بر عهده فرد عاقله

بود ولي در قانون جديد ،مسؤوليت بر عهده خود بچه گذاشته شده است«.

١

ﻻ اين كه در قانون جديد ديهي جنايات عمد و شبه
در پاسخ به اين استدﻻل بايد بيان شود او ً
عمد ،حتي اگر مرتكب طفل باشد را بر عهدهي او دانسته است ،سخني بﻼدليل و فاقد وجاهت

حقوقي است .زيرا مطابق حكم صريح ماده ) (٢٩٢قانون مجازات اسﻼمي »جنايتي كه به

وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد« خطاي محض تلقي ميشود؛ و لذا از نظر فني بايد گفت

بند »ب« ماده ) (٢٩٢كه حاكم بر مواد ) (٢٩٠و ) (٢٩١قانون مجازات اسﻼمي است ،جنايت

اطفال را مطلقا خطاي محض دانسته ،هر چند ماهيتاً با معيارهاي عمد يا شبه عمد ارتكاب

يافته باشند؛ چرا كه نميتوان حكم بند »ب« ماده ) (٢٩٢را منحصر در جناياتي دانست كه
ماهيتاً خطاي محض هستند ،چه در اين صورت قسيم قرار دادن جنايات اطفال ]بند »ب«[ با

چنين جناياتي كه ماهيتاً خطاي محض بوده ]بند »پ«[ در ماده ) (٢٩٢قانون لغو ميگردد.

١. See. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/560801/.
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ديه در اين جنايات بر عهده عاقله خواهد بود .اين ماده اشعار داشته است» :در جنايت خطاي
محض در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود ،پرداخت ديه برعهده

عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او

است «.در مورد فراز اخير نيز چون اساساً اقرار اطفال فاقد اعتبار است ،لذا اقرار يا نكول آنها

نيز هرگز تﺄثيري در قضيه نداشته و بايد گفت جنايات اطفال همواره بر عهدهي عاقلهي ايشان

است؛ مگر در مورد جنايات كمتر از موضحه كه به حكم ماده ) (٤٦٧بر عهدهي ايشان
ميباشد.

بعضي ديگر از مسؤولين قضايي نيز در تبيين مستندات اين آراي قضايي به ماده ) (٩٢قانون
مجازات اسﻼمي اشاره كه مقرر ميدارد »در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان

مالي ديگري است ،دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و

خسارت حكم مي كند«.

١

مادهي اخير نيز به هيچ عنوان بر مدعا دﻻلتي ندارد .چرا كه اين ماده صرفاً در مقام بيان تكليف
دادگاه اطفال و نوجوانان در تصميمگيري پيرامون جنبهي خصوصي دعوا از حيث زيان ناشي

از جرم و ديه است ،اما اين كه مسؤول پرداخت ديه كيست ،ماده متضمن حكمي نبوده ،بلكه
صريحاً حكم در اين مورد را به مقررات مربوط احاله داده است .كه در مقررات ذيربط نيز

همانطور كه معروض واقع شده پرداخت ديهي جنايات اطفال ،جز در جنايات مادون موضحه
بر عهده عاقله ميباشد.

١. See. http://isna.ir/fa/news/95013114697/.

دوفصلنامه رويه قضايي )حقوق كيفري( ،سال اول ،شماره  ،١بهار و تابستان ١٣٩٥

با خطاي محض دانستن هر گونه جنايت اطفال ،آنگاه حسب ماده ) (٤٦٣مسؤوليت پرداخت

١٧

