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 ۲۹/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  -  ۱۸/۰۵/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 وجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ کودکان و ن مصالح عالیۀ
 های تعزیرمداربا تأکید بر پاسخ 

، سیدپوریا موسوی هادی رستمی
 

 چکیده 

دانش  با جرم   های دستاوردهای  مرتبط  بهره گوناگون  و همچنین  و کیفرشناسی  تجارب  شناسی  از  مندی 
نوجوانان  و    اطفال   جرایم دهِی یکسان به  خ گذاری و پاس داده است که پاسخ   دهی به بزهکاران نشان پاسخ 

خواهد   آنان  بزهکاری  پایدارشدن  به  و  بوده  ناکارآمد  مقررات  انجا بزهکار  و  اسناد  میان،  این  در  مید. 
با تأکید بر مؤلفه بین  شدن  عادت دنبال انسداد چرخۀ به های گوناگون همواره به المللی حقوق بشری نیز 

عنوان یک اصل راهبردی  که به   ، ان« و نوجوان   ستند. »مصالح عالیۀ اطفال بزهکاری این دسته از شهروندان ه 
گذاران  نایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست و بنیادین مورد توجه نظام سیاست ج 

تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا    ، از رهگذر آن   ، جنایی داخلی کشورها  تدابیری اتخاذ کنند 
عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از  به   ، کیفری برای همیشه   ایند نوجوان با فر 

کنوانسیون حقوق کودک تالش    3مادۀ    1  تبعیت از بند و به   1392سال    گرفته در ورت رهگذر تحوالت ص 
گذاری و  سخ هایی که از آن داشته، در دو مرحلۀ پا تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت است    کرده 

، موضوعی  پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده   ای را در یافته مکان سیاست انسجام تا حد ا دهی  پاسخ 
  لحاظ سو درصدد  گذار از یک رسد که قانون است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می 

، سعی در رعایت مقررات  سو   گر ده و از دی تعزیری بو   جرایم و نوجوانان در  اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال  
 ی مواجه شده است. توجه داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل   ( حدود و قصاص ) شرعی  
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مقدمه
قرار دارند و در طول حیات    پذیری جامعهشهروندانی که در مسیر    عنوانبهکودکان و نوجوانان  

های مادی و معنوی بوده و باشند، نیازمند حمایترو می خویش همواره با مخاطرات گوناگونی روبه
ای از این  خواهد نهاد. در این میان، دسته  هاآن   روی بسیاری را پیش  مشکالتها  فقدان این حمایت 

الجرم با دستگاه عدالت کیفری مواجهه    هکاری شده وشهروندان بنا به جهات مختلفی وارد عرصۀ بز
خالف هنجارهای جامعه  یا    در قبال رفتارهای ضد  هاآن   بودناین اساس، پاسخگو  خواهند داشت. بر

، به جریان فرایند کیفری، مطابق اصول و قواعد حقوق کیفری و در رویارویی با کنشگران این    فراینددر  
افتاد. این    خواهد  پاسخخگونگی مدا چ   و  فرایندنقش  آن در نحوۀ  این لۀ کنشگران  به  دهی صحیح 

دسته از بزهکاران بسیار مهم است؛ زیرا، بستری فراهم خواهد شد تا این شهروندان یا برای همیشه  
سان گام بردارند. بدین  (بزهکاری)پایدار و ثابت در این مسیر    صورت بهبزهکاری را ترک کنند یا آنکه  

ت راهبردهای  مدا است که  و  را  شده میخالت حسابقنینی  بزهکاری(  )پایداری  دوم  رویکرد  تواند 
 منتفی و ترک همیشۀ صحنۀ بزهکاری را برای طفل یا نوجوان به ارمغان آورد. 

 عنوانبهونوجوانان  دهی به بزهکاری اطفالپاسخ  فرایند ترین راهبردی که در رسد اساسینظر می  به
 باشد که افزون بر بندونوجوانان« می عالیۀ اطفال»اصل مصالح یک اصل بنیادین شناخته شده است 

المللی  های دیگر این کنوانسیون و اسناد متعدد بین، در ماده1989  کنوانسیون حقوق کودک   3  مادۀ  1
مورد اشاره قرار گرفته    صراحتبهنیز    1990  منشور آفریقایی حقوق بشر و رفاه کودک   4مانند مادۀ  

ژنوگونهبه  ، (4:  1393)رهایی،    است اعالمیۀ  مانند  بیستم  سدۀ  رویدادهای  سیر  که  ، 1924  ای 
  1989و کنوانسیون حقوق کودک    1949  ، اعالمیۀ حقوق کودک 1948  اعالمیۀ جهانی حقوق بشر

 (. Jean, 2003: 3) میده استاانج به تکامل حقوق و توسعۀ ابزارهای قانونی نوین
ات داخلی کشورها مانند ایران، اگرچه این راهبرد  در مقررالمللی و حتی  با این حال، در اسناد بین

سیاست به  آن  گذر  از  و  گرفته  قرار  پذیرش  ورزیدهمورد  مبادرت  و    ، اندگذاری  دقیق  تعریف  لکن 
مشخصی در این خصوص وجود ندارد و صرفًا از رهگذر تعریف به مصداق تالش در تشریح آن 

د حقوق بشر، حقوق خصوصی و حقوق عمومی قی ماننهای حقواند؛ چه آنکه، هریک از شاخهداشته
اند. به این ترتیب، مفهوم مصالح عالیۀ  از نگاه خود به این مقوله نگریسته و به تبیین آن همت گماشته

ای که  گونهبه  ، مصالح عالیۀ کودک است، وجود ندارد   آنچهکودکان نامعین بوده و درک متفاوتی از  
ها  مثال، واضح است که نگرش   عنوانبههمگرا نیستند.    یکدیگر  جوامع و ادوار تاریخی مختلف با

فرهنگ  درخصوص  در  همواره  پدیده  این  و  کرده  تغییر  کودکان  بدنی  با تنبیه  نیز  امروزی  های 
 (. Micheal, 2007: 27)  هایی همراه استتفاوت 
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اندیشه هر  در  عالیه«  مفهوم »مصالح  نویسنداینکه  از  برخی  آثار  در  است  متفاوت  نیز ای    گان 
عمده در مباحث مربوط به   طوربهآن، تعیین بهترین منافع و مصالح کودک    موجببهنمایان بوده و  

 بسیار دشوار   موارد   جملهاز    ای عدهتر است و  اما دایرۀ این اصل وسیع  . پذیرد حضانت صورت می
دانستهتصمیم امور پزشکی  به  را مربوط  به ت20:  1392)مانی،    اندگیری  یگر،  عبیری د(؛ همچنین 

دوران   به  مشکل  بدون  ورود  جهت  )روانی(  عقلی  و  عاطفی  جسمی،  مراقبت  به  مربوط  منافع 
نیز از جملۀ این    هاآن  ویژه آزادی در انتخاب سبک زندگیبزرگسالی، منافع مربوط به استقالل و به

 (.John, 1992: 230-231) هاستمؤلفه
ونوجوانان« تاکنون در ادبیات یۀ اطفالالح عالبا وجود آنکه تعریفی جامع و مانع از اصل »مص 

  . نهایت دشوار استها نیز امری بهمورد مطالعۀ نگارندگان یافت نشده، ارائۀ تعریفی با این خصیصه
از نظر دور داشت که »نظریۀ مصالح عالیۀ کودک در اوایل سدۀ بیستم مطرح شد. این   لکن نباید 

نظریۀ   ابعاد  از  یکی  کامنبو  Patriac Parentsنظریه  حقوقی  نظام  در  که  نظریۀ  ده  جایگزین  ال 
Tender Years  »است کودکان20:  1396بافقی،    هزاد)غنی  شده  عالیۀ  مصالح  بنابراین،  و    (. 

منفعتی را نصیب کودک یا نوجوان کرده و ضرری را اعم از بالفعل یا   آنچه وجوانان را باید شامل هر ن
 سازد، دانست.  بالقوه از او دور می

شدۀ  ها و هنجارهای پذیرفتهقوۀ پاسداشت حاکمیت و صیانت از ارزش  عنوانبهفری  حقوق کی
سازی سیاست  در پرتو راهبرد افتراقی  ، گر و سزاگرا همراه است که غالبًا با رویکردهای سرکوب   ، جامعه

به اصل  تا همۀ جوانب مربوط    ونوجوانان، باید رویکردی را برگزیندجنایی نسبت به بزهکاری اطفال
این راستا، اسناد   این دسته از شهروندان اعمال و اجرا کند. در  درخصوصالیه را  رعایت مصالح ع

قواعد پکن در    5ـ1ورزیده و به آن جامۀ عمل پوشانده است. بند    تأکیدالمللی بر این امر  خاص بین
اطمینان حاصل  د و  دار  تأکیدت نوجوانان  دارد: »نظام قضایی نوجوانان بر مصلحاین رابطه مقرر می

و   بزهکاران  شرایط  با  متناسب  همواره  نوجوان  بزهکاری  قبال  در  واکنش  هرگونه  که  نمود  خواهد 
طرح آن است که رویکرد حقوق کیفری ایران به  این اساس، پرسش قابل  « بر.همچنین نوع بزه باشد

  قانون  خصوص به ن ایران  در قوانین کیفری مدر  هایی از این اصل را توان جلوه این اصل چیست؟ آیا می 
سازی این اصل  گذاران جنایی ایران چه تدابیری برای نمایانیافت؟ سیاست 1392 اسالمی مجازات

آگاهانه در مسیر رعایت اصل مصالح عالیه    طوربهایران    گذارقانون رسد،  اند؟ به نظر میاتخاذ نموده
َمدارانه برگزیده  و علمپژوهانه  ر سنجۀ دانشو مصادیق آن را از گذدر قبال بزهکاری اطفال گام برداشته  

و خأل ابهامات  به چشم میاست، هرچند که  این مصادیق  در  بسیاری  بدینهای  این  خورد.  سان، 
بر از    نوشتار  مرحله  دو  پرتو  در  تا  قرائت  فرایندآن است  یعنی  کیفری  پاسخعدالت  از  های  گذارانه 



 ۱۳۹۹زمستان  / ۱۱۲مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۱6۰ 

ها را مورد شناسایی قرار  )ب( این جلوه   دهیۀ پاسخ)الف( و مرحل  وجواناننو    مصالح عالیۀ اطفال
های رویۀ قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد  بنیان و رهیافتداده و از رهگذر دستاوردهای دانش

 این دسته از شهروندان در مسیر صحیح پیش رود.   درخصوص تا همواره اهداف عدالت کیفری 
 ذاریگعالیه در پهنۀ پاسخهای مصالح قرائت. ۱

خاص متفاوت    طوربهنوجوانان    ول  کلی و اطفا  طوربههای ارتکاب جرم از سوی شهروندان  علت
بی غالبًا  کیفری  مسئولیت  فقدان  یا  تعیین  در  انگیزه  که  جزا  حقوق  برخالف   1،است   تأثیراست. 

توجه به قرار داده و از رهگذر  شناسانه  شناسی انگیزۀ مرتکب از وقوع جرم را مورد مطالعۀ علتجرم 
شناسان در نمونه، حاصل تحقیقات جرم   عنوانبهکند.  خاص خود را تدوین و تنظیم می  هایآن برنامه

مزمن و مکرر با َاشکال   صورت بهیی که  آمریکاجوامع غربی نشان داده است که نوجوانان آفریقایی
دلیل تعلق  ه آنان بهشند؛ زیرا تحقیرهایی کبانژادپرستی مواجه هستند بیشتر در معرض بزهکاری می

از سوی دیگر نوجوانان   انگیزه سفیدپوستان متحمل می  خصوص به نژادی  باال در جهت شوند  های 
 :Jame D, 2015سازد )را نمایان می  ، بار در مدرسهخشونت  جرایم   ویژهبه  ،ارتکاب جرم از سوی آنان

وجوانان، و ن  ی اطفالهای بزهکارهمۀ جنبه  لحاظبهاین اساس و با توجه    ایران بر  گذارقانون(.  132
کمینه استفادۀ  و  بازپرورانه  تدابیر  اتخاذ  در  سرکوب تکثر  رویکردهای  از  پاسخای  جزء  را  های  گر 

 اعطایی به بزهکاری این دسته از شهروندان مطمح نظر قرار داده است. 
 گرایی تدابیر بازپرورانهکثرت. ۱-۱

از گذر اتخاذ    1392،   مجازات اسالمین  ر قانوی دکل  طوربه  گذارقانونمان سیاست جنایی  گفت
 اطفال  درخصوص َروانۀ کیفری است؛ اما، این رویکرد  بازپذیرانه، گفتمان َپس  ونهادهای بازپرورانه  

مرحو   در  تقریبًا  بزهکار  اعاللنوجوانان  دارد.    ۀ  دانش یافته  تأثیرقرار  اهای  گوناگون  جمله  های  ز 
  قواعد   و  1989  کودک   حقوق  ونیکنواس  مانند  خاص  و  عام  اسناد  از ی  پذیرتأثیرموازات  شناسی بهجرم 
متحد  پکن ملل  سازمان  جنایی  سیاست  مسیر  در  حرکت  ابرندآبادی،    و  (  356:  1374)نجفی 

پذیرسازی کودک یا  جامعه  وایران را به سمتی رهنمون ساخته که از گذر آن، بازپروری    گذارقانون
 ی قرار دهد. الت کیفراهداف عدرأس  نوجوان بزهکار را در

 
مرتکب را مطمح نظر قرار داده و برای مرتکب جرم با انگیزۀ  طور ویژه، انگیزۀ  به  ،گذارها قانون ای جرم . البته در پاره 1

خاص، مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، دفاع مشروع، قتل به اعتقاد مهدورالدم و... حسب مورد کیفرگذاری، 
 در کیفر در نظر گرفته است.  کیفرزدایی یا تخفیف



 ... / رستمی و موسوی رانیا یفر یک حقوق  در بزهکار نوجوانان و کودکان یۀعال مصالح

 

۱6۱ 

گذاری را نوجوانان محور پاسخ  نوع و میزان پاسخ به بزهکاری اطفال و  درخصوص   گذارقانون
سن ابرندآبادی،    دایرمدار  گذر  21-43:  1398ذری،  ابو  ؛13:  1391)نجفی  از  و  داده  قرار   )

  ات اسالمیمجاز  قانون  89و    88سال در مواد    18الی    15و    15الی    12،  12الی    9بندی آن به  تقسیم
 را وضع نموده است.   هاآن ها و ماهیتپاسخ

سال    12الی    9در زمان ارتکاب جرم    هاآن  شهروندان بالغ مرتکب رفتارهای بزهکارانه که سن
باشد، فارغ از جرم ارتکابی، ماهیت آن بزه و بدون توجه به جنسیت او در صورتی که  مسی میتمام ش

اد  یافتهرتکابا  ماهیت جرم  نک را  مطلقًا تحت  راک  باید  باشند،  نداشته  آشنایی  آن  با حرمت  یا  رده 
سان، این  . بدینسزاگرایانه به دور باشند وتدابیر بازپرورانه قرار گرفته و از هر نوع اعمال پاسخ تنبیهی 

دۀ حیات را به همراه  نی مرتکب شوند که کیفرهایی با ماهیت ستانجرایم دسته از شهروندان حتی اگر  
باید در راستای    قانون مجازات اسالمی  91و مادۀ    88مادۀ    2صرۀ  باشد، از رهگذر جمع میان تب داشته  

تدابیر  جامعه  فراینددر    هاآن  رعایت مصالح عالیۀ امر  پذیرسازی تحت  این  واقع شوند.  بازپرورانه 
کیفری  پاسخ  درخصوص  از    جرایمهای  زیرا  است؛  تأمل  و  تردید  محل  قصاص  و  حد  مستوجب 

مستوجب    جرایمحدی باید با محوریت گفتمان شرع تفسیر شوند و از سوی دیگر،    جرایم   سو، یک
مورد مداقه قرار    میقانون مجازات اسال  120الناس هستند، باید از گذر مادۀ  که مطلقًا حق  ، قصاص 

  گیرند و راهبرد مصالح عالیه را به صرف وجود تردید و شبهه، به نفع طفل یا نوجوان اعمال نمود. بر 
اطفال و نوجوانان باید اجرا   درخصوص هایی است که مطلقًا یکی از جلوه  أ این مبنا، اعمال قاعدۀ در

گفته  قانون پیش   120دس که از رهگذر مادۀ  پذیری شرع مقرغم انعطاف، بهویژهبهشده و هر مقرره را  
تردید و   محض حصول گردد، به سود متهم تفسیر نمود و بهحدی و قصاصی متجلی می   جرایمدر  

 کیفری خارج ساخت.  فرایندطفل یا نوجوان را از پهنۀ  مذکورقانون  91شبهۀ مذکور در مادۀ 
سال تمام شمسی مورد پاسخ قرار داده   15الی    12بر مبنای سن یعنی    گذارقانوندستۀ دیگری که  

ر گرو نوع رسد که مصلحت طفل یا نوجوان داست، حالت بینابینی دارد. در این رویکرد، به نظر می
رویکرد کاماًل غیرسالب    جرایمای  سو در پاره از یک   گذارقانونجرم ارتکابی با نوسان همراه باشد؛ زیرا  

کنندۀ آزادی را معیار نوع پاسخ لحاظ نموده کاماًل مطلق، جلوۀ سلب  صورت بهز سوی دیگر،  آزادی و ا
افتراقی ر سال که همچنان دایرمدا   15الی    12ونوجوانان  اطفال  درخصوص سازی نوع پاسخ  است. 

 بندی کیفرهاست. در میزان درجه  گذارقانونای با سیاست کیفری گردیده، آمیخته (سن)این مؤلفه 
اگرچه    بر اساس،  مادۀ    گذارقانوناین  )ث(  بند  اسالمی  88در  مجازات  عبارت    قانون  از 

منفی واژۀ حبس بکاهد،    ُبعدِ   و تالش داشته تا از  کرده»نگهداری در کانون اصالح و تربیت« استفاده  
تعزیری درجۀ یک تا    جرایم   درخصوص بندی نگهداری  اما این نکته مطرح است که ضابطۀ تقسیم
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و    88مادۀ    2توجه به تبصرۀ    این، تبدیل کیفر حدی و قصاصی به تعزیری با   ت؟ افزون برپنج چیس
صی مورد سنجه قرار  ی با چه شاختربیتو    یتأمینسپس اعمال برابرنهاد آن از گذر اجرای اقدامات  

اگرچه  می  وانگهی،  موجود  وفق  گیرد؟  قانونی  نصوص  ظاهر  بنابر  و   و  اطفال  درخصوص قاعده 
نوجوانان ملغی شده است، اما برمبنای    و ل  اطفا  درخصوص کلی    طوربهکیفرهای بدنی    ، نوجوانان

ای  اگر ضابطه  چراکه  شمار آورد؟تر به  توان ضابطۀ تعیین تازیانه به نگهداری را خفیفکدام معیار می
مبنا قرار    19/8/1394مورخ    744وحدت رویۀ شمارۀ  رأی    و  گفتهپیش قانون    19مادۀ    3که تبصرۀ  

و کیفر حبس مالک تشخیص مجازات شدید لحاظ شود، آیا تبدیل تازیانه به سلب آزادی  1اده شودد
ای مرتکب حد قذف گردد،  ساله14  رنمونه پس  عنوانبهاین مبنا، چنانچه    شدیدتر نخواهد بود؟ بر 

باید به سه ماه تا یک سال نگهداری در کانون محکوم شود؛   فوققانون    88مادۀ    2بنابر اطالق تبصرۀ  
ضابطه چه  اواًل،  صادرکنندۀحال  قاضی  که  دارد  وجود  آن  ، رأی  ای  مبنای  را    ، بر  طفل  مصلحت 

نگهداری کند؟ ثانیًا، آیا  محکوم به  این دو    تشخیص دهد و او را به سه ماه یا یک سال یا نوسان میان
های زندگی و  دادن به او مبنی بر فراگیری مهارت ی وی از گذر آموزش پذیرنیست که جامعه  گونهاین

بازدارنده کالمی،  کانونادبیات  در  نگهداری  از  باشد؟   ، تر  دارد،  را  قضیه  شدن  عکس  احتمال  که 
در تالش بوده تا مصلحت کودک و نوجوان را از گذر   گذارقانونرسد که اگرچه سان، به نظر میبدین

در واقع در این موضع و در َدَوران امر میان رعایت   ، گیرانه مورد رعایت قرار دهداجرای تدابیر سهل
ویژه  که اساسًا دوری از دامنۀ عدالت کیفری و به  ، مصالح، دقیقًا برعکس عمل نموده و مصالح عالیه را 

که  یه بل آزادی است، با یک درجه تقلیل رعایت نموده و در حقیقت، نه مصالح عالتدابیر سلب کنندۀ  

 
گذار هریک از قانون مجازات اسالمی، قانون   ۱۹  ۀادمطابق م »:  19/8/1394مورخ    744. رأی وحدت رویۀ شمارۀ  1

شدت و ضعف    ای معین در عین حال مبّینای خاص قرار داده که قرارگرفتن هر مجازات در مرتبه ها را در درجه مجازات
می  نیز  کیفر  امکان آن  به لحاظ عدم  که  دارد  کیفرهای غیرمتجانس وجود  نیز  درجات  این  از  باشد، لکن در هریک 

 ۀمنظور رفع اشکال، تبصرگردد؛ بهها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه میآن سنجش  
 تشخیص   امکان  عدم  و  هامجازات  تعدد  صورت   در  …دارد:  ه، مقرر میقانون یادشده، در مقام بیان قاعد  ۱۹  ۀماد  ۳

نون مجازات اسالمی و سایر قوانین جزایی، از این در قا  بر  عالوه   است…؛  مالک  حبس  مجازات  شدیدتر،  مجازات
مناسب  »بدیل  عنوان  به  نقدی  جایگزین  جزای  کیفر  و  مجازات(  آن  تبدیل  و  تخفیف  مقام  )در  حبس  مجازات  تر« 

علی مجاز که  حبس  خفیفات  ماهیت  مالیمالقاعده  و  سابقتر  و  عرف  و  است  شده  استفاده  دارد،  حبس  از   ۀ تری 
نقانون  ما  اکثریت اعضای گذاری در کشور  به نظر  به مراتب مذکور،  بنا  یز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. 

زای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس مالک  عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با ج  ئتهی
 « .مجازات و بالنتیجه صالحیت دادگاه است  ۀتشخیص درج



 ... / رستمی و موسوی رانیا یفر یک حقوق  در بزهکار نوجوانان و کودکان یۀعال مصالح

 

۱6۳ 

بزهکاران    درخصوص رسد که خواه  صرفًا مصالح طفل را مطمح نظر قرار داده است؛ زیرا، به نظر می
گیرانۀ از نوع سالب آزادی در نوجوانان، حّد اعال آن است که از رویکرد توان   و  بزرگسال و خواه اطفال

کانون اصالح و  های اصلی اهداف  از این جهت است که باید بنیان  1ورت امکان اجتناب گردد. ص
محورانه است همواره مورد توجه قرار گیری از تدابیر بازپرورانه و رویکردهای حمایتتربیت که بهره 

ع،  که در واق  توجیه کرد  گونهایناین اساس، شاید بتوان نگهداری در کانون اصالح و تربیت را    گیرد. بر
  .منزلۀ حمایت و بازپذیرسازی آنان باشدهنگهداری اطفال و نوجوانان در کانون )در این قبیل موارد( ب

دلیل عدم انتشار کارکردهای کانون اصالح و تربیت، اطالعات  به شود، مشاهده میدر عمل  آنچهاما 
 دقیقی در اختیار وجود ندارد.

پاسخطبقه  بر اساسسرانجام   بر ایران، دسته  گذارقانون ذارانۀ  گبندی  از شهروندان که  ای دیگر 
از سوی نظام عدالت کیفری  اند پاسخبندی گردیدهسال دسته  18الی    15مبنای سن   های متفاوتی 

گذاری در پاسخ  گذارقانونگونۀ  جا. رویکرد استدرکرد گفته دریافت خواهند  نسبت به دو دستۀ پیش
نوجوانان   و  عالیۀ اطفال  امری ستودنی است که در امتداد رعایت مصالح  ونوجوانانبه بزهکاری اطفال

؛ زیرا، این دسته از افراد در مرحلۀ گذار از کودکی به بزرگسالی هستند و رعایت تدبیر متناسب  تاس
می هم مورد  حسب  آنان  شخصیت  با  هنجارهای  سو  با  همنوایی  یا  بزهکاری  پایداری  در  تواند 

  میقانون مجازات اسال 89محوری در مادۀ داشته باشد؛ این استدراجا به همراه شدۀ جامعه رپذیرفته
ها را در  بندی پاسخها عالوه بر رعایت معیار سن، درجهساله18الی    15شود که برای  نیز مشاهده می

اجازه می  جرایم به مرجع قضایی  داده است که  قرار  نیز مالک  تعزیر  پرتو اصل   دهد درمستوجب 
 

این مبنا، چنانچه قائل به آن بود    رویۀ قضایی نیز بر اتخاذ این رویکرد تأکید دارد. بر . این استدالل درحالی است که  1
ونوجوانان استان تهران براساس دادنامۀ شمارۀ وجرح عمدی قصاص است، شعبۀ سوم دادگاه اطفال که کیفر اصلِی ضرب 

جرم شده بود، در تعیین نوع   ای را که مرتکِب اینساله14پسربچۀ  برای، 1/7/1397مورخ   9709972172600361
»... با توجه به اینکه  کند:  ونوجوانان را رعایت نموده است. شعبۀ مذکور استدالل می پاسخ، کاماًل مصالح عالیۀ اطفال

بوده استحب  مرتک بزه طفل  بقاء رشد و   ،ین وقوع  و  آیینی حفظ هویت  با هدف غایی  و  ماوقع  به کم و کیف  نظر 
و   آورمنافع عالیه و حق هدایت و مراودۀ سالم و حمایت و حفاظت در برابر وضعیت زیان سالمت و پرورش و رعایت  

مندی از دادرسِی ویژۀ ها و بهره هرگونه استثمار از جمله مواد مخدر و جدا نبودن کودکان از والدین و سرپرستان آن
فردی و اجتماعِی مرتکب و توجه به  کودکان و تأمین و ادغام صحیح ایشان و جلوگیری از تکرار بزه و لحاظ وضعیت  

به شخص بودن صمه، از حیث عمومی، بنابر مراتب فوق و مستندات   با توجه به کمتر از موضحه و قائم  نظر مشاور...
مرقوم و با توجه به اینکه اطفال فاقد مسئولیت کیفری هستند قرار موقوفی تعقیب خواندۀ کیفری را از تحمل مجازات 

منتسبه بزه  تأدیب و مواظبت در حسن اخالق طفل تسلصادر و مقرر می  قانونی  و  تربیت صحیح  یم  دارد در جهت 
  «. اش شودسرپرست قانونی 
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دۀ شخصیت(،  یی که برای این راهبرد اندیشیده است )مانند تشکیل پرونضایی و سازوکارهاتفرید ق
از کند.  انتخاب  را  صحیح  پاسخ  بتواند  رویکرد  طوربهرو،  اینبهتر   درخصوص   گذارقانونکلی، 

برآتدّرج  افزون  نوجوانان  و  اطفال  قبال  در  قانونیکه همنمحوری  اصل  با  بزه سو  پاسخبودن  و  ها  ها 
 تر رعایت کند.  وی شایستهحاطفال و نوجوانان را نیز به ن مصالح عالیۀ ، ستا

مسیر  در  حرکت  و  بازپرورانه  رویکرد  از  عبور  که  دارد  وجود  ابهام  این  همچنان  حال،  این  با 
ای استوار است؟ ابهام  شدن سیاست کیفری نسبت به این دسته از شهروندان برچه ضابطهسختگیرانه

رض انتفاء حدود و قصاص است. بدین توضیح که باتوجه به در ف  91ای مادۀ  بیشتر درخصوص اجر
مستوجب تعزیر، مالک تشخیص و تعیین مجازات بر مبنای جرم    جرایم گرفته در  بندی صورت درجه 

است؛ گرفته  صورت  سهولت  با  به    1ارتکابی  آن  تبدیل  و  قصاص  یا  حد  انتفاء  صورت  در  لکن 
  بر اساسکدام مجازات باید اعمال شود؟ اگرچه    ، فصل...«   ر اینشده دیبینهای پیش»...مجازات

های مقرر  ، مرتکب برحسب سن به مجازات22/8/1395مورخ    2085/95/7نظریۀ مشورتی شمارۀ  
آن است که چه ضابطه  قانون مجازات اسالمی  89و    88در مواد   ای  محکوم خواهد شد، پرسش 

 عنوانبه  کند؟ به این معنا که هرگاهناسب را تعیین  وجود دارد که مقام قضایی بر اساس آن پاسخ م
دلیل فقدان رشد و کمال عقل منتفی شد، مقام قضایی باید  ساله به17نمونه حد یا قصاص از یک فرد  

پاسخ  یککدام  مادۀ  از  )ث(  تا  )الف(  بندهای  در  مندرج  آنکه    89های  حال  کند؟  اعمال  را 
تا    9البته درخصوص    ، هستندصاص  ز حدود و قتری اسبک  جرایمتعزیری که    جرایم  درخصوص 

میزان، مدت و تقریبًا ضابطۀ نگهداری در کانون اصالح و تربیت را مشخص نموده است.    ،هاساله15
نوجوانان، از جمع    درخصوص رسد مرجع قضایی باید در صورت انتفاء قصاص  سان، به نظر میبدین

م  قانون مجازات اسالمی  612میان مواد     ، قانون مجازات اسالمی  88  ( و 1375صوب  )تعزیرات 
 پاسخ مبتنی بر مصلحت او را انتخاب کند. 

  و   که بدون تردید مصالح عالیۀ اطفال  ، دلیل وجود این خألرسد که بهاین راستا، به نظر می  در
ها باید از رویۀ قضایی  نوجوانان را به مخاطره خواهد افکند، در حال حاضر و تا زمان اصالح این خأل

 
سال مطلقًا ممنوع بوده و از موجبات تجدیدنظرخواهی    18تا    15. گفتنی است که ِاعمال مجازات حبس برای بزهکاران  1

 63صادره از شعبۀ    8/12/1392مورخ    9209970269701549محسوب خواهد شد. این رویکرد در دادنامۀ شمارۀ  
صادره از شعبۀ   1000841ور پیدا کرده است که براساس آن، دادنامۀ بدوی به شمارۀ  دادگاه تجدیدنظر استان تهران تبل

دلیل جرم مستوجب تعزیر به ساله را به18و    17های  ، متهم9/7/1392دادگاه عمومی جزایی تهران به تاریخ    1145
و  هفت ملغی  را  حبس  مجازات  مزبور،  دادنامۀ  تأیید  ضمن  بود،  کرده  محکوم  حبس  سال  سال  ونیم  یک  تحمل  به 

 نگهداری در کانون اصالح و تربیت محکوم نمود.  
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تواند  مرجع قضایی است که می  مند شد؛ زیرا، این  کردن کیفرها بهره مداد ُجسته و از اصل فردیاست
ک و  کرده  انتخاب  را  صحیح  پاسخ  بزهکار  نوجوان  یا  طفل  با  مستقیم  مواجهۀ  گذر  تدبیر    یایفر  از 

  متناسب با شخصیت طفل یا نوجوان را برگزیند؛ زیرا مقام قضایی از گذر شناسایی شخصیت طفل
تواند نوع  مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تشکیل گردیده، بهتر می  فرایندپایۀ پروندۀ شخصیت در    که بر
توان با رو، مید. از اینها برگزینو مجازات  جرایمبودن کیفر مناسب را با رعایت اصل قانونی یاتدبیر 

توجیه و  قضایی  مقامات  که    ها آن   همیاری  آرائی  تا    15ویژه  بهنوجوانان  و    اطفال  درخصوصدر 
توان به دادنامۀ شمارۀ  سان، میکرد. بدین  تأمیننمایند، مصالح عالیۀ آنان را بهتر  ها صادر میساله18

شعبۀ    8/12/1396مورخ    9609972218602111 از  تهران    101صادره  لواسانات  بخش  دادگاه 
اشاره داشت که دادگاه نوجوانی که به اتهام حمل مواد مخدر مورد محاکمه قرار گرفته بود    درخصوص 

وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی    قانون مجازات اسالمی  89بند )ت( مادۀ    بر اساس 
مورخ    9609972886300225ۀ  توان به دادنامۀ شماربه صندوق دولت محکوم کرد؛ همچنین می

از شعبۀ    28/2/1396مورخ   اسالم   103صادره  دو  دادگاه  دادگاه کیفری  آن یک    ساس ا   برشهر که 
  ۀبند )ت( ماد  بر اساساصله درخت شده بود،    180ساله را که مرتکب تخریب عمدی  17نوجوان  

پرداخت    89 به  قانون  نق  10همان  ریال جزای  دولت محکودمیلیون  به صندوق  آنکه  ی  یا  نمود  م 
دادگاه    101صادره از شعبۀ    13/6/1397مورخ    9709972218600869دادنامۀ شمارۀ    موجببه
)پ( مادۀ  خش لواسانات، فردی را که مرتکب جرم سرقت مستوجب تعزیر شده بود با رعایت بند  ب

 ود. میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نم 10همچنان به پرداخت  گفتهپیش قانون  89
رعایت مصالح و    گذاران جناییرسد که در تقابل رویۀ قضایی با سیاستبه این ترتیب، به نظر می 

که نگهداری در کانون اصالح و تربیت نیز )زدایی کیفری  ن در پرتو راهبرد حبسونوجواناۀ اطفالعالی
یا    ترین مصلحت طفلمرجع قضایی با عملکرد صحیح خود، عالی  ، ( از این ماهیت برخوردار است

براین    گزیند. کمترین ضرر و بیشترین نفع به سود او را خواهد داشت، برمی  آنچهنوجوان را سنجیده و  
تواند مصلحت طفل را بسنجد، بلکه مرجع و مقام قضایی  نیست که می  گذارقانوناساس، صرفًا این  

شناسی  های گوناگون مانند جرم های دانشرهیافت ویژه بهاز تجارب مختلف و مندی نیز از گذر بهره 
از   بهتر  گاه  حتی  کیفرشناسی،  و  می گذارقانونبالینی  ورود  ،  از  را  در تواند طفل  پایداری  ورطۀ  به 

 منع کند.  بزهکاری 
 گرهای سرکوبمداری پاسختقلیل. ۱-۲

راهبرد   گفتمان  مؤلفه افتراقیمحوریت  دایرمدار  جنایی  سیاست  همچون سازی  گوناگونی  های 
(.  59:  1398ابرندآبادی،  )نجفی  ه استدیدبزه معیار بزه، بزهکار و موقعیت ُمشرف به جرم، آماج و  
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شود.  نوجوانان نیز معیار بزهکار لحاظ می  و  گذاری به بزهکاری اطفالسازی پاسخاقیدر رویکرد افتر 
کند و می تأکیددر عنوان قانون بر شخص مجرم )مرتکب(  گذارقانونیکرد »در واقع، در پرتو این رو

 « نمایدمی  زو تجوی   بینیپیشبرپایۀ آن رفتار ماهوی و شکلی متفاوتی در مقایسه با مجرمان عادی  
 88با توجه به قواعد و عمومات مواد  گذارقانوندر این راستا،  (.61-60 : 1398 ، یابرندآبادینجف)

 است:  کردهدختران و پسران اتخاذ  درخصوص دو رویکرد را  قانون مجازات اسالمی 95الی 
طور کلی ضابطۀ سن را معیار تعیین پاسخ قرار داده و شاخص  به  قانون مجازات اسالمی  88مادۀ  

همان قانون   146یگر، در مادۀ  سال تمام شمسی لحاظ نموده است؛ لکن، از طرفی د  15تا    9آن را  
سال  9، 147حمیل مسئولیت بر مرتکب، تحقق بلوغ در فرد و شاخصۀ تعیین بلوغ را در مادۀ معیار ت

رسد  می  این اساس، به نظر  سال تمام قمری در پسران بنیان نهاده است. بر15تمام قمری در دختران و  
غیرشرعی از    جرایم شرعی از ضابطۀ سن قمری و در    جرایم  درخصوص برآن بوده تا    گذارقانونکه  
 ابطۀ سن شمسی بهره گیرد. ض

مراجعه    درخصوص  شرع  به  باید  نیز  بلوغ  عال  کرد چیستی  احد  نیز  شرع  )اتمام    گانهسهم  ئو 
شن باالی آلت تناسلی و تکمیل  سالگی برای پسران، روییدن موی خ15سالگی برای دختران و اتمام  9

ما  عادت  واسطۀ  به  دختران  در  جنسی  احتالتوانایی  از طریق  پسران  و  محققهانه  را  بلوغ  م(  کنندۀ 
برهانی،    داندمی  و  پاسخ281:  1395/1)الهام  ترتیب،  این  به  یک    درخصوص گذاری  (.  دختران 

زمانی که   .ندنیستلغ هستند یا بالغ عدالت کیفری دارد و عبارت از آن است که یا با فرایندرویکرد در 
فاقد   نباشند  بالغ  اگر  و  گیرند  قرار  مجازات  تحت  باید  و  داشته  تام  کیفری  مسئولیت  باشند،  بالغ 

از   تعقیب  موقوفی  قرار  صدور  گذر  از  باید  و  بوده  وانگهی،    فرایندمسئولیت  شوند؛  خارج  کیفری 
افزون    ، ندمستوجب حد یا قصاص شو  مایجرولو    ، سال باشند و مرتکب جرم   9چنانچه دختران زیر  

ها، هیچ تدبیری اعم از کیفر یا اقدامات  بودن پاسخبدیل قانونیبرآنکه مسئولیتی ندارند، بنابر اصل بی
، حداقل معیار  88صدر مادۀ    بر اساسِاعمال نخواهد شد؛ زیرا    هادرخصوص آن ی و تربیتی  تأمین

 است. سال تمام شمسی  9بیتی تر ی وتأمینبرای تعیین نوع تدبیر در اقدامات 
گذر    درخصوص  از  کیفری  عدالت  نظام  اهداف  پرتو  در  است.  متفاوت  رویکرد  پسران 

مستوجب   جرایممستوجب تعزیر و    جرایمدر    گذارقانونهای کیفری،  کردن سن تحمل پاسختدریجی 
رو،  . از این مندی تعیین نوع پاسخ مبادرت ورزیده استحد و قصاص تفکیک قائل شده و به ضابطه

کیفری  در    گذارقانون  سیاست  بلوغ پاسخ  فرایندایران  از  پیش  دورۀ  دو  به  اطفال  بزهکاری  به  دهی 
گردد. افزودنی است  بندی می)دوران فقدان مطلق مسئولیت( و پس از بلوغ )دوران مسئولیت( دسته

یعنی   پسران  بلوغ شرعی  میان سن  زمانی  فاصلۀ کوتاه  در  قمر  15که  تمام  و  سال  تمام    15ی  سال 
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 1392 قانون مجازات اسالمی 88 ۀن افراد در صورت ارتکاب جرم تعزیری، مشمول مادشمسی، ای
 شوند.  گیرند؛ حال آنکه این افراد از منظر موازین شرعی بالغ محسوب میقرار می

ه گیرند کی و تربیتی قرار میتأمیننابالغانی است که تحت تدابیر    درخصوص بحث،  موضوع قابل 
دا کیفر  به  ازماهیتی شبیه  اقدامات  اینرند.  فلسفۀ  اینکه  نه  مگر  است  آن  پرسش  اواًل،  و  تأمینرو  ی 

خنثی بهتربیتی  بزهکاران  با  مقابله  خطرناک،  حالت  استکردن  جرم  تکرار  از  پیشگیری  و    عادت 
ابرندآبادی،   بنابراین، چگونه می7:  1374)نجفی  یا نوجوانی که    درخصوص توان  (؛  هدف  کودک 

که صبغۀ   بینی شودپیشکیفری است، تدابیری   فرایندپروری او در خارج از باز اصلی عدالت کیفری
ی و تربیتی  تأمینکیفری دارد؟ ثانیًا، اساسًا چرا نابالغی که مسئولیت کیفری ندارد باید به نام اقدامات  

  بر اساسآزادی،    یعنی حق بر  ، (988:  1393)نجفی ابرندآبادی،    شدۀ خودسازیاز حقوق اساسی
ثالثًا، عبارت »در  88مادۀ    2تبصرۀ   تبصرۀ    محروم شود؟  در  این صورت«  به نظر   88مادۀ    2غیر 

سال در صورت ارتکاب جرم حدی یا قصاصی  12تا    9رسد اشاره به این داشته باشد که پسران بین  می 
مادۀ   )پ(  تا  )الف(  بندهای  تدابیر  می   88به  مشمحکوم  نظریۀ  اینکه  و  شمارۀ  شوند  ورتی 

»منظور از عبارت  دارد:  که مقرر می  قضاییهادارۀ کل حقوقی قوۀ    11/7/1394خ  مور  1840/94/7
با توجه به صدر   ۱۳۹2قانون مجازات اسالمی    88  مادۀ  2غیر این صورت...« در ذیل تبصرۀ    »در

بلو به سن  که  تبصره شامل دخترانی  از    اند...نرسیده   غاین  یکی  مرتکب  یمستوج  جرایمو  ا  ب حد 
اساسًا خالف موازین، قواعد و اصول تفسیری به سود متهم که باید همگرا    ، شوند، است« قصاص می

که   کرد توان دختری را تصور  شد است؛ زیرا، چگونه مینوجوانان با  و  با رعایت مصالح عالیۀ اطفال
بر اصل   که بنا نرسیده است و تحت پاسخ کیفری واقع شود؛ حال آن (سال تمام قمری 9)به سن بلوغ 

قانونی پاسخصریح  مرتکبان کلیۀ    ، ها بودن  قانونی، هیچ  9زیر سن    جرایمبرای  گونه سال، در هیچ 
 ی و تربیتی لحاظ نشده است. تأمینتدبیری اعم از کیفر یا اقدام 

نوجوانان بزهکار و    ول  در قبال اطفا  کرده تالش    گذارقانونرسد، اگرچه  ترتیب، به نظر می  به هر 
و از رویکردهای سختگیرانۀ خود نسبت به    کندیی کیفری را اتخاذ  حد مکان راهبرد ُمداراگرا تا سر  

رود  بازپس  گرف   ، آنان  نامتجانسی  برزخ  در  خود  سریعاما همچنان  هرچه  که  آمده  برای  تار  باید  تر 
  سو،کاز ی  گذارقانونپیشگیری از این انسداد نسبت به اصالح این دسته از قوانین همت گمارد؛ زیرا  

با    تأکیدنوجوانان    ول  اطفا  درخصوص سپاری قضایی  بر قضازدایی و برون داشته و از سوی دیگر، 
برداشته است.  ی سیاست کیفری سختاعمال برخی کیفرها بر این دسته از افراد به سو گیرانه گام 

ایت  تر الیحۀ حمتصویب هرچه سریع ویژه بهآنان،  درخصوص بنابراین، تصویب قوانین اختصاصی 
 ضروری است. ، از کودکان و نوجوانان



 ۱۳۹۹زمستان  / ۱۱۲مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۱6۸ 

  گذاری در قبال اطفال پاسخ  سازِی اند تا از گذر افتراقیکارگزاران عدالت کیفری ایران درصدد بوده 
ویژه  به)شود  مستقیم تمامیت جسمانی آنان را متعرض میطور  بههایی که  نوجوانان بزهکار پاسخ  و

اما    . روی آورند  جسمیآزار  بدون  گیرانۀ  بازپرورانه یا توان  به تدابیرو صرفًا    به کار نبندند،  (کیفر تازیانه
توان دو خوانش را رو، مینایای در این خصوص اتخاذ نموده و ازرسد که رویکرد دوگانهبه نظر می

پاره   گذارقانوناین رویکرد    درخصوص    ،ای موارد، خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانهارائه داد؛ زیرا در 
 . لغاء کلی این پاسخ نبوده استبه ا قادر

ده تا مصالح عالیۀ  کرکلی، از گذر دو رویکرد افتراقی سن و نوع جرم تالش    طوربه  گذارقانون
رد موفق و در برخی اای موگذاری رعایت کند که در پاره پاسخ  فرایندجوانان بزهکار را در  نو  و  کودکان

این راستا در  به هدف خود نرسیده است.  الغامواضع  تازیانه    ء،    جرایم کلیۀ    درخصوص کلی کیفر 
توان از این قاعدۀ تعزیری مرتکبان زیر هجده سال مورد پذیرش قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی نمی

هایی را که در عدول، نوع تدابیر و پاسخاز باب تکلیف غیرقابل  ، گذارقانونکلی استنکاف نمود؛ زیرا  
تبیین و تشریح داشته و در    صراحتبه  89و    88های  گردد در مادهمستوجب تعزیر باید اعمال   جرایم

حسب  مدارانه باید  دک و از گذر قاعدۀ تفسیر به نفع متهم و تفسیر کو  صورت بروز هرگونه ابهام یا خأل 
 حکم بر برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر شود.  مورد 

که هرگاه شرایط    گونه استدینمستوجب حد ب  جرایماعمال تازیانه در    درخصوص  91سیاق مادۀ  
رسد که باید تازیانۀ  سال محرز و مسّلم شود، به نظر می  18تحقق و ثبوت جرم حدی بالغان زیر  

این قانون در صورت    91مادۀ    موجببهدسته از شهروندان اجرا شود؛ »زیرا،  مذکور نسبت به این  
شده بینیپیشد همان کیفرهای  های مذکر از سوی این دسته و وجود رشد کیفری بایارتکاب جرم 

جرم  درآورد«برای  اجرا  به  را  قصاص  و  حد  مستوجب  بدین 182:  1396)نیازپور،    های  سان،  (. 
سال، امکان اجرای حد تازیانه در    15سالگی و پسران باالی  9کلی بعد از    طوربهدختران    درخصوص 

امر   این  که  است  بدیهی  داشت.  خواهد  وجود  مذکور  شرایط  تحقق  سایر  صورت  تحلیل  از  فارغ 
یک کیفر بدنی برخالف    عنوانبههای مستوجب حد مطمح نظر است؛ زیرا زمانی که تازیانه  تمجازا 

های سنگین مانند کیفرهای سالب  تا اولی سایر مجازطریقبه  است، و نوجوانان    مصالح عالیۀ کودکان
   حیات این مصلحت را نادیده خواهند انگاشت.

ای نبوده و در نوسان میان  یافتهگذاری سیاست انسجام پاسخ  فراینددر    گذارقانونبنابراین، سیاست  
در تدوین یک    گذارقانوناینکه هدف    اما  .، تدابیر و کیفرهای مختلف توزیع شده استجرایم این  

ونوجوانان گامی پیش به سوی اضمحالل سختگیری  سیاست افتراقی مناسب در قبال بزهکاری اطفال
  صورت بهین دسته بوده بر همگان پوشیده نیست ولیکن باید این سیاست که اکنون کیفری نسبت به ا
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این دسته از   درخصوصغایی عدالت کیفری  یکپارچه درآمده تا هدف    نحوبهشود،  ای اجرا میجزیره 
پذیری صحیح باشد  نهادن در مسیر جامعهبازپذیری اجتماعی و گام   و بزهکاران که همانا بازپروری  

می برای حصول این هدف خواهد بود.  گر مه کند که در این میان رویۀ قضایی نیز یاری  تحقق پیدا 
مستوجب حد و   جرایم تا حدودی نسبت به  تعزیری    جرایم بدیهی است اختیارات مرجع قضایی در  

سازی در راستای رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان است؛ قصاص، محوریت بیشتری برای گفتمان 
پذیری برای اعمال نهادهای ارفاقی مانند آزادی معیار انعطاف   ، بزرگساالن   درخصوص ونه که  گ زیرا همان 

 صورت به اولی این نهادها که افزون بر ارفاقی  طریق به   ، مشروط، تعلیق اجرای مجازات و... باال است
قانون   94باشد؛ مانند مادۀ  توجه می   درخور اطفال و نوجوانان موضوعیت دارند    درخصوص افتراقی نیز  

اطفال و نوجوانان را مشمول نهادهای تعویق صدور و تعلیق اجرای   جرایمکه تمام    مجازات اسالمی 
اعمال رعایت اصل مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان  پندارد. اما بدون ت مجازات می   درخصوص ردید 

   هایی همراه خواهد بود. حدود و قصاص، بدون رعایت موازین شرعی، با محدودیت 
 دهی های مصالح عالیه در گسترۀ پاسخهلوج .۲

که از وظایف دستگاه تقنینی است، آغاز شده    ، گذاریعدالت کیفری از مرحۀ پاسخ  فراینددامنۀ  
ترین جلوۀ مصالح . عالیگیرد دربرمیکه در صالحیت دستگاه قضایی است،    ، دهیمرحلۀ پاسخ  تاو  

قضازدایی بوده که به معنای خروج شخص از  دابیر  عمال تکیفری اِ   فرایندوجوانان در  ل و نعالیۀ اطفا
به    فرایند ارجاع  و  قضایی  کیفری  است  فرایندرسمی  غیرقضایی  و  )نجفی    غیررسمی  ابرندآبادی 
نوجوانان   و  اطفالاعمال  گفتن از قضازدایی  طور کلی، سخنرو و به(. ازاین136:  1397ی،  گبیهاشم

هرچند    . نوجوانان در سیستم عدالت کیفری دارد   و   اطفال اشاره به کاستن از میزان مداخلۀ بزهکاران  
از   لک   جرایمکه قضازدایی  قابل اجرا است،  َاشکال مختلف  به  نقاط تماس،  نوجوانان  از رهگذر  ن 

(.  James V., 2015: 422اعمال راهبردها، اهداف و شناسایی یک تعریف جهانی امری دشوار است )
شود که در کیفری رسمی محاکمه می فرایندجرم فرد در یک سان، گاه این امر حاصل نشده و البدین

دنظر قرار دهد؛ چه آنکه نظام  مرا    ۀ ویاین فرض نیز مقام قضایی در تمامی جوانب باید مصالح عالی
امر مختوم   اعتبار  قاعدۀ  در  تزلزل  فراگیر و  ارفاق  از گذر دو رویکرد  ایران   عنوان به)عدالت کیفری 

 ده است.  کر  این مهم را حاصل (نمونه
 ُصَور ارفاقی فراگیری عام همۀ. ۲-۱

ارفاقی   بزرگبینی پیش قواعد  بزهکاران  دربارۀ  تعزیر،  م  جرایم  درخصوص ساالن  شده  ستوجب 
معّینی    جرایممانند تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات، تابع ضوابط خاص و محدود به  

  و  اطفال  درخصوص اتر نهد. لکن این قاعده  رفگامی  تواند از این شرایط  است که مقام قضایی نمی
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نوجوانان    و  فالتعزیری ارتکابی توسط اط  جرایمنوجوانان معکوس شده و دامنۀ شمول آن را به کلیۀ  
 تعمیم داده است.

شوند.  اطفال بزهکار مشمول نهادهای ارفاقی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نمی
های  به این دلیل است که فقط مجازات  ن مجازات اسالمینوقا  94علت ذکر »نوجوانان« در مادۀ  

باشند؛ گو ی از شمول آن خارج می تأمینو تعلیق هستند و اقدامات    تعویق( قابل 89نوجوانان )مادۀ  
ی مشمول تأمینهای تعزیری بر مبنای درجۀ آن است و اقدامات  اینکه تعویق و تعلیق ناظر به مجازات

 شوند. بندی واقع نمینظام درجه
از واژۀ    قانون مجازات اسالمی  94در مادۀ    گذارقانوندر این خصوص باید توجه داشت اگرچه  

رسد دلیلی بر خروج  نوجوان سخن به میان آورده و ذکری از واژۀ اطفال مطرح نبوده، اما به نظر می
فسیر به نفع  سال نیز بر مبنای ت15تا    9سان، اطفال  وجود نداشته و بدین  94اطفال از شمول مادۀ  

  1ند گرفت. نوجوانان مشمول این حکم قرار خواه و طفل و لزوم رعایت مصالح عالیۀ اطفال
  40مادۀ    بر اساسکه از شرایط مشابهی    ، صدور قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات 

یی  گذاران جنارویکرد سیاست  بر اساسرسد که  ، به نظر میاست  برخوردار  قانون مجازات اسالمی
  بر اساس اًل  تخصیص خورده و رویکرد متفاوتی را به خود دیده است؛ زیرا اوتقنینی و قضایی ایران  

ونوجوانان مطلقًا از شمول سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری خارج هستند  ، اطفالپیشینقانون  95مادۀ 
  صورت به  95ونوجوانان مترتب نخواهد بود؛ زیرا سیاق مادۀ  های اطفالو هیچ آثاری بر محکومیت

افتراقی به جهت  این اطالق  و  ذکر شده  ونوجوانان  مطلق  اطفال  بزهکاری  به کلیۀ  قابل بودن  تسری 
های عدالت کیفری اطفال و نوجوانان مبتنی بر اصالح و ثانیًا بایسته  .های کیفری استمحکومیت

رسد که اگرچه نظر میکند و ثالثًا به  می   تأمین را    40بازپروری مرتکب بوده که دو شرط دیگر مادۀ  
اما عدم تمکن    ، رفاقی استه از جمله شروط ضروری برای صدور این نهاد ادیدبزه جبران خسارت  

 
مورخ    9709972172800214ونوجوانان بر طبق دادنامۀ شمارۀ  . جالب توجه است که شعبۀ چهارم دادگاه اطفال 1

به اتهامات رانندگی بدون پروانۀ رسمی و حمل و نگهداری مواد مخدر که توسط یک    در مقام رسیدگی  18/6/1397
می17جوان  نو مرقوم  است،  یافته  ارتکاب  اجرای    »...دارد:  ساله  اما  دانسته  مسلّم  و  محرز  را  وارده  اتهامات  دادگاه 

نامۀ حقوق پیمان   ۳رعایت مادۀ    واسطۀ نوجوانی و به   مجازات را با توجه به نظریۀ مشاور دادگاه مبنی بر مساعدت...
مادۀ   و  کودکان  عالیۀ  مصالح  رعایت  جهت  در  اسالمیق  ۹4کودک  مجازات  تعلیق    ۱۳۹2  انون  سال  دو  مدت  به 

سو، در راستای پیشگیری از تکرار جرم البته باید توجه داشت که صدور چنین آرایی باید بدون تردید از یک   «.گردد می
سوء  مانع  دیگر،  سوی  از  به استو  نوجوانان  و  اطفال  از  بزرگساالن  ای فادۀ  غیر  در  باشد؛  ارتکاب جرم  وسیلۀ  ن  عنوان 

 صورت، صدور آرای ارفاقی وافی به مقصود نخواهد بود. 
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را   این مشکل  نباشد؛ زیرا رویۀ قضایی  نهادها  این  بر منع صدور  دلیلی  یا عاقلۀ وی  مالی مرتکب 
با  ست.  دان  94ن را مشمول مادۀ  ونوجواناهر آن، اطفال  ، توانمرتفع نموده و از گذر استفاده از آن می

چنانچه نوجوانان    قانون مجازات اسالمی  115مادۀ    2تبصرۀ    بر اساسباید اشاره کرد که    وجود این
 پذیر نخواهند بود.مرتکب تعزیرات منصوص شرعی شوند، تعویق و تعلیق

ب دادگاه  بوده و توسط  پروندۀ ضرب و جرح عمدی که مرتکب یک نوجوان  در  ه براین اساس، 
اقلۀ وی،  و ع  پرداخت دیه محکوم گردیده، دادگاه پس از بررسی و احراز عدم توانایی مالی مرتکب

بیت توسط  دیه  پرداخت  به  ازحکم  است.  نموده  صادر  شمارۀ  اینالمال  دادنامۀ  رو، 
دادگاه کیفری دو مالرد مقرر    102صادره از شعبۀ    19/6/1397مورخ    9709972260900644

پرد »...درخدارد:  می  مصدوم...صوص  به  دیه  محکوم    اخت  پدر  عاقلۀ... به  علیه... توسط    عنوان 
پروندهمحکوم  ] شمارۀ    [علیه  دادنامۀ  طبق  آنجا    از  ۹60۹۹72260۹00786موضوع  که 

دادیار محترم شعبۀ اول اجرای احکام شهرستان مالرد شخص عاقله فاقد توانایی مالی   صورتجلسۀ...
قانون مجازات اسالمی    470  ۀباشد لذا با استناد به ماداخت دیه میکافی و مال و اموال جهت پرد 

سال مادۀ    ۱۳۹2  مصوب  رعایت  سال    85و  مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  به    ۱۳۹2قانون  حکم 
  ۱02صادره از شعبۀ    5/۱۳۹7/ ۱مورخ    ۹60۹۹72660۹00786پرداخت دیات مندرج در دادنامۀ  

به این    «.  نماید... و در حق مصدوم صادر و اعالم میالمال مسلمین  مالرد از بیت  2دادگاه کیفری  
گان و پیشگیری دیدبزه این قبیل آراء مؤید اجرای قانون در گسترۀ حمایت از  رسد  ترتیب، به نظر می

تواند از سوی سایر مقامات نیز مورد تأّسی قرار گرفته و کلیۀ  که می ایشان است  از بزهکاری مجدد  
 مورد تعویق و تعلیق قرار داد. 94مادۀ  بر اساسنوجوانان را  جرایم

به نظر می مادۀ  همچنین  تبصرۀ  قرار    ، قانون مجازات اسالمی  44رسد  بر ممنوعیت صدور  که 
دارد، بر    تأکیدتعلیق اجرای مجازات به جهت الغای قرار تعویق تعقیب و صدور حکم محکومیت  

کند  نوجوانان ایجاب می و یۀ اطفالکند؛ زیرا رعایت مصالح عالای وارد نمیخدشه 94اطالق مادۀ 
تسامح رویکرد  همواره  تساکه  و  از  هلمدارانه  دسته  این  به  نسبت  کیفری  عدالت  دستگاه  گرایانۀ 

بودن شمول تعویق و تعلیق مبنی بر فراگیر  گذارقانون   زشهروندان اعمال شود؛ چه آنکه صدور جوا 
توان با لحاظ تفسیر  حکمی استثنائی بوده و می  ادارتکابی تعزیری از سوی این افر  جرایم نسبت به کلیۀ  

وجوان بزهکار مبنی بر تسامح فراگیر، چنانچه قرار تعویق صدور حکم  جانبه به سود طفل و نهمه
از قواعد   15قاعدۀ    بر اساسحالی است که    علیق اجرای مجازات را اعمال نمود. این درملغی گردد، ت

امک  با  تصمیمات  از  متنوعی  طیف  انعطاف  پکن،  به   منظوربهان  نوجوانان  فرستادن  از  اجتناب 
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صالح قرار خواهد گرفت که این تصمیمات  د ممکن در اختیار مرجع ذی مؤسسات در حداکثر موار
 خواهد بود.  انفرادی یا تلفیقی مانند احکام مراقبتی، ارشادی و نظارتی، تعلیق مراقبتی و... صورت به

 عدول از قاعدۀ فراغ دادرسی. ۲-۲
قطعیت قضایی یافت، به جریان انداختن آن جز به  رأی    در پهنۀ آیین دادرسی کیفری، هرگاه یک

گناهی  رو، هرگاه ادلۀ جدیدی مبنی بر بی اینپذیر نیست. از حکم قانون و در مواد مصرح قانونی امکان
  ، ادۀ رسیدگیالععلیه حاصل شد، برای پیشگیری از اشتباه قضایی، توسل به یکی از طرق فوقمحکوم  

 (.362: 1392، تجویز شده است )آشوری، که همان اعادۀ دادرسی نام دارد 
نوجوانان ل و کیفری اطفافرایندسازی ایران در پرتو راهبرد افتراقی گذارقانونرغم این سازوکار، به

است تا    که هدفی جز رعایت مصالح عالیۀ آنان ندارد، استثنائًا به دادگاه صادرکنندۀ حکم اجازه داده
دو   گذارقانونوده است تجدیدنظر کند. در این راستا،  تحت شرایطی در حکمی که خود صادر نم

 رویکرد را اتخاذ نموده است:  
  و   در رعایت مصالح عالیۀ اطفال گذارقانونهای سالب آزادی از جمله رویکرد بازبینی در پاسخ

  درخصوص تجدیدنظر    ن مجازات اسالمینوقا  90نوجوانان بزهکار است. در پرتو این رویکرد، مادۀ  
پنجم از مدت نگهداری و دیگر شرایط ها در کانون اصالح و تربیت را منوط به گذراندن یک نگهداری

در این راستا،    1سوم نموده است. های واصله از وضع طفل و تقلیل تا یکاز جمله توجه به گزارش
از   ددانحقوق برخی  مندرج  تجدیدنظر  که  معتقدند  مادۀ  ان  مادۀ    90ر  بر  تج  89ناظر  دیدنظر  و 

رسد که  اما به نظر می  .(50:  1397)الهام،    است  88ناظر بر مادۀ    88مادۀ    3شده در تبصرۀ  ظلحا
مادۀ   3و سیاق تبصرۀ  90اختیار قاضی در تجدیدنظر آراء نگهداری در کانون با توجه به اطالق مادۀ 

و   88مادۀ  ها بر اساس بند ث  ساله15تا    12ه  ان، خواونوجوان  ، مطلقًا ناظر به نگهداری اطفال88
که  ساله  18تا    15خواه   مادۀ    موجببهها  پ  تا  الف  می   89بندهای  آزادی  شامل  سلب  را  شوند 

 88مادۀ    3و الحاق آن به تبصرۀ    90از شمول مادۀ    88شوند. به این ترتیب، خروج بند ث مادۀ  می 
 سو نباشد. هم رسد با ظاهر عبارات قانونیبه نظر می

 
الیحۀ حمایت از کودکان و نوجوانان دادگاه ضمن صدور    42. این در حالی است که در رویکردی فراگیرتر مطابق مادۀ  1

قی اص حقیخرعایت مصالح کودک یا نوجوان برخی از اقدامات و تدابیر مانند سپردن به اشتواند با  حکم محکومیت می
  به  نون مجازات اسالمیقا  90سازِی راهبرد پیشگیری از تکرار جرم، دقیقًا همان هدفی که مادۀ  یا حقوقی برای محقق 

 دنبال آن است را اتخاذ نماید. 



 ... / رستمی و موسوی رانیا یفر یک حقوق  در بزهکار نوجوانان و کودکان یۀعال مصالح

 

۱۷۳ 

های  ای از تدابیر یا پاسخنبوده و صرفًا دسته  فراگیر  رگذاشده توسط قانونبینیپیشتجدیدنظرهای  
قاضی را   88مادۀ    3در تبصرۀ    گذارقانون  هاگرچ   .گیرد نوجوانان را دربرمی   و  کیفری مربوط به اطفال

  ۀ اطفالرپایۀ اصل رعایت مصالح عالیاز اختیار وسیع برخوردار نموده و هرچند بار که صالح بداند ب
اما گسترۀ این اقدام صرفًا ناظر به بندهای )الف( و    ، تواند در آرای خود تجدیدنظر کندنوجوانان می   و

شود.  بندهای )چ( و )ت( را شامل نمیدر بوده و سایر تصمیمات مذکور در این ماده  88)ب( مادۀ 
رفًا ناظر به تدابیر نگهدارندۀ  ذ شده و دامنۀ شمول آن را صاین قانون نیز اتخا  90همین رویکرد در مادۀ

از شمول   89سان، بندهای )ت( و )ث( مادۀ  طفل یا نوجوان در کانون اصالح و تربیت داشته و بدین
 باشند. تجدیدنظر در آراء خارج می
ترتیب، سیاست این  و سلببه  نگهدارنده  آرای  در  تجدیدنظر  مطلقًا  ایران    ندۀن کگذاران جنایی 

ولیکن به مقام قضایی صرفًا    اند آزادی را که تحت هر شرایطی ناظر به طفل یا نوجوان باشد پذیرفته
سو با رعایت شرایطی و از سوی دیگر، صرفًا  هم از یکآن  اند، داده   خود را رأی    بار حق در بازبینییک

بازنگری برای    ن درسان، تجدیدنظر در این خصوص شامل تعییحق در تقلیل مدت نگهداری و بدین
 . باشدنمیعمال شدت در نوع آن اقدام اِ 

تبصرۀ   بر  88مادۀ    3وانگهی،  ناظر  قابل  که صرفًا  است،  بازپرورانه  تدابیر  بازبینی یک سلسله 
در این تبصره و رویکردی که در مادۀ   گذارقانون توسط مرجع صادرکننده بوده و با توجه به گفتمان  

ی و تربیتی  تأمینشامل افزایش شدت نوع اقدام    88مادۀ    3د تبصرۀ  رسیگفته است، به نظر مپیش   90
ازمی  اقدامات  جاآن   شود؛ زیرا  از خصیصهتأمینیی که  تربیتی  بوده که ی و  های متعددی برخوردار 

 وی و تربیتی بازپذیری  تأمینست و از طرفی دیگر، هدف غایی در اقدامات  ها آن   بودن یکی ازنامعین
( در اوست و  1387)نیازپور،    شدن بزهکاریعادتجهت پیشگیری از بههر بزهکابازپروری طفل ب

گرایانه داشته و نه  ماهیت اصالح   تمامیبه   88جهت آنکه تدابیر بندهای الف و ب مادۀ  در نهایت به
تبصرۀ  دانحقوقبرخی    ، گیرانهتوان  که  معتقدند  نمی  88مادۀ    3ان  تشدیدنظر  )الهام،    شودشامل 

می   به  .(50:  1397 مینظر  قضایی  مقام  که  اصالح  ، تواندرسد  قطعیت  حصول  را    ، تا  تدابیر  این 
منظور    .افزایش دهد اگر  تبصرۀ    گذارقانونهمچنین،  و    88مادۀ    3در  بوده  تخفیف  بر  ناظر  صرفًا 

شده مورد تقلیل قرار لحاظ  داشت که باید مدِت اشاره می  90بود، باید همانند مادۀ  تشدید مالک نمی 
تشدید   88مادۀ    3رسد که نتیجۀ بازنگری در تبصرۀ  سان با عدم ذکر این مؤلفه به نظر میبدین  رد وگی

رسد که با توجه به ضابطۀ تعیین ی باشد. اما اینکه غایت آن تا چه زمانی است، به نظر میتأمیناقدام 
دت، اصالح ین مسالگی تمام شمسی باشد و چنانچه پس از ا15پایان مدت آن    88سن در صدر مادۀ  

 ای جامع و کامل اندیشیده شود. محقق نگردید، باید چاره 
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سالگی، او  18یعنی    ، شده برای فرد توان از حداکثر مدت زمان سنی تعیینافزودنی است که نمی
و لزوم رعایت اصل    ها ها و پاسخبودن بزه ی و تربیتی قرار داد؛ زیرا اصل قانونیتأمینرا تحت تدابیر  

کند که تدابیر مندرج در قانون بر فرد اعمال و اب میپاسخ اعطایی و بزه ارتکابی ایج تناسب میان  
قانونی برای اصالح وی در بازه    اجرا شود و چنانچه طفل یا نوجوان در این مدت اصالح نگردید، خأل

 های فراقانونی مرتفع نمود. توان آن را با مجازاتسال وجود دارد که نمی 18زمانی بیش از 
 جه نتی

 عنوان بهمرتکب رفتارهای مجرمانه و خواه    عنوانبهه خواه  دیدبزه   عنوانبه خواه    ، کودکان و نوجوانان
کلی مورد حمایت قرار گیرند.    طوربهافراد در معرض خطر، همواره باید از حیث تدابیر پیشگیرانه  

نیز پیراقضایی و غیرقضایی  تمام تالش خود را مصروف    کنشگران قضایی،  این مهم  باید  دارند که 
ای شود.  جامعهحاصل  مسیر  در  که  شهروندان  از  دسته  آیندهن  و  داشته  قرار  هرپذیری  نظام    سازان 

آیند، باید همواره از جهات مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرند. دفع هرگونه حاکمیتی به شمار می
ستای آن بدون  اید در را حاکمیت ب  خصوص بهاست که همگان  ای  ضرر و جذب هرنوع منفعت مؤلفه

 وقفه تالش کنند. 
در   در  جامعه  فرایندچنانچه شهروندان  نهند،  گام  بزهکاری  در ورطۀ  دلیل  به هر    فرایند پذیری 

این  غایی  هدف  داشت.  خواهند  کیفری  عدالت  دستگاه  با  را  خود  مواجهۀ  نخستین  ایران،  کیفری 
گرفته تا چرخۀ  را که در اختیار دارد به کار    ها و سازوکارهاییتمامی ظرفیت  دستگاه باید آن باشد که

عدالت کیفری    فرایند بزهکاری را در این دسته از افراد متوقف ساخته و از ورود مجدد آنان به این  
 پیشگیری به عمل آورد. 

سال  سیاست از  که  ژرفی  تحوالت  راستای  در  ایران  جنایی  پ  1392گذاران  سو  این  دیدار به 
کوشش  ساخته اطفال  اندکردهاند  عالیۀ  مصالح  اصل  رعایت  پرتو  در  جوانب    و  تا  کلیۀ  نوجوانان 

سیاست   این دسته از شهروندان به کار گرفته تا از گذر آن هدفی که برپایۀ آن    درخصوص حمایتی را  
 د.نمحقق ساز اندجنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان را بنیان نهاده

اند، حمایت از اطفال و نوجوانان بزهکار نموده   درخصوص هایی که این کارگزاران  د تالش با وجو
پاره  برزخدر  سیاست  یک  موارد  میای  نه  که  ساخته  نمایان  را  نه گونه  و  محض  بازپروری  توان 

از   انجامدمیگرایانۀ مطلق نامید. این سیاست دوگانه که به سردرگمی قضایی  سرکوب  با دو قرائت 
از این اصل    گذارقانونگردد: نخست، قرائتی که  می   ن مواجهنوجوانا  و ل  ت مصالح عالیۀ اطفارعای

 سازد. رویکردهای این اصل را متبلور می آن   بر اساسداشته و دوم، قرائتی که رویۀ قضایی 
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دامی ساالن متمایز سازد اقکلی از بزرگ  طوربهنوجوانان را  و  برآن بوده تا اطفال گذارقانوناینکه 
ساالن  ست مفاهیمی که در گسترۀ حقوق کیفری نسبت به بزرگتر اناسبرو، ماینزستودنی است؛ ا

شود از دایرۀ شمول سیاست جنایی افتراقی کنار نهاده شود تا از آثار و بار منفی واژگانی که اتخاذ می
ازساطع می آورد؛  به عمل  ممانعت  اساسی جمهوری  رواینشود  قانون  اصل چهارم  پرتو  در  اگر   ،

از ایران  می  اسالمی  پیشنهاد  باشد،  نداشته  وجود  محدودیتی  شرعی  مبانی  واژۀ   شودلحاظ  ذکر 
مادۀ   در  اسالمیقا  89»مجازات«  مجازات  مادۀ    نون  همانند  و  یا   88حذف شده  »تصمیم«  واژۀ 

گیرد؛   قرار  استفاده  مورد  آن  جایگزینی  برای  می»تدبیر«  خود  امر  دریچهاین  سوی  تواند  به  ای 
 برای این موضوع بگشاید. یحقوق های فقهیوهشژپ

نوجوانان    ول  تعزیری ارتکابی از سوی اطفا  جرایمبرخی تدابیر ارفاقی که شامل همۀ    بینیپیش 
رسد که امکان تعمیم به  باشد به نظر می های آشکار از رعایت مصالح عالیۀ آنان میشود و جلوه می 

نها بدینددیگر  باشد.  داشته  نیز  را  صدور  ها  تعویق  اگرچه  مجازات  سان،  اجرای  تعلیق  و  حکم 
توان سایر نهادهای ارفاقی  رسد که می تعزیری پذیرفته شده است، به نظر می جرایمکلیۀ  درخصوص 

هاد  این اساس پیشن آنان متصور داشت. بر درخصوص مانند معافیت از کیفر و نظام نیمه آزادی را نیز 
مادۀ  می  اسالمیق  94شود که  مورد    انون مجازات  این شکل  گیرد به  قرار  نهادهای  بازبینی  : »کلیۀ 

بزرگ مرتکبان  برای  خاص  قوانین  سایر  و  قانون  این  در  که  رعایت    بینیپیش سال  ارفاقی  با  گردیده 
و در همۀ   کامل  صورت بههای قضایی  و نوجوانان از سوی تمام مراجع و مقام مصالح عالیۀ اطفال  

 «.ه نیز طفل یا نوجوان باشددیدبزه مگر اینکه  ، مستوجب تعزیر ِاعمال و اجرا شود جرایم
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