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 چکیده
حناان  سنن   »عننوان  دنبال مشخص کردن یک سنن معنین و ننانونی بنه    المللی بهتحوالت بین

شاه در این مقالنه بینان ر   است. مطالعات انجام« سن بزرگسالی»و همچنین « مسئولیت کیفری
 ی سن بزرگسالی )سنن  سال 01مشخص و ناطعی در مورد اینکه چرا  هایآن است که استاالل

شود، وجود ناارد. اما اجماع کارشناسان حقونی بر این نکتنه  مسئولیت کام  کیفری( نلمااد می
های حقونی کشورهای مختلف، سن مسنئولیت کیفنری   تأکیا دارد که بایا سعی شود در عرصه

موجنود  هنای حقنونی   هنا بنا وانعینت   کام  را تا حا امکان باال برنا، چون وضعیت منوردنرر آن 
های کنترل خشم شخصیتی وی همخنوانی  گیری فرد و مسئولیتجهانی، سیستم مغزی تصمیم

گیری حناکی ا  تن ش افکنار عمنومی جهنانی در      و سنخیت بیشتری دارد. البته این رونا شک 
 هایجهت باال بردن حااکثری شروع سن مسئولیت کیفری است که مبتنی بر نیا ها و استاالل

اسی رشا و علوم شناختی، عرف و سنت دینی و نیز ملزومات نوانین و مقنررات  شنمختلف روان
 جهانی در این  مینه است.

 یدیکل واژگان
 سال ی. 01سن بزرگسالی، سن شروع مسئولیت کیفری، 
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 مقدمه
برای تعیین م ک ال م و مناسب برای تعیین آستانۀ تحم  مجا ات و مسنئولیت کیفنری بنرای    

شود کنه  یز بایا تعیین کنیم که چه ویژگی و خصوصیتی در انسان پایاار میافراد، نب  ا  هر چ
گنردد و منًالد در صنورت ارتکنا      گویی منی عنوان فردی بالغ، ناب  با خواست و ملزم به پاسخبه

تنوان  اعمال خ ف نوانین و مقررات، ا  یک سو مستوجب تحم  مجا ات بوده، ا  سوی دی ر می
طور معقول و متعارف انترار داشت که اِعمال مجا ات در وی در وی به با توجه به شرایط موجود

(. 0، ص 0932؛ صنفاری،  0، ص 0932تأثیرگذار باشا و به اص ح فرد منجر شود )شای ان فرد، 
سن بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری اساسناد   در اینجا پرسشی مطرح است که شاخص و معیار

 01تنوان  ان پنذیرش عق ینی بیشنتری دارد و آینا منی     بر چه مبنایی در کشورهای مختلف جه
فقهنای معاصنر سنعی در     البتنه سال ی را نزدیکترین سن برای مسئولیت کیفری نلمااد کنرد   

 مسئولیت سن و دختران بلوغ سن افزایش نالب در آن تعای  و مشهور نرر مبانی مجاد العۀمط
 ،ترتینب  اینن  اننا. بنه  داشننته بلوغ اثبات برای سن معیار ا  موضوعیت حذف یا و ایشان کیفری

گونه که سن نکاح، سن بلنوغ سیاسنی و سنن رشنننا بناون توجنه بنه نرنر         امیا اسننت همان
ح ننانون   سن مسنئولیت کیفنری هنم بنا اصن     در خصوص مشننهور در نوانین مقرر شاه است، 

، ییجننا  جاینا علنوم   یننوین فقهنی و دسنننتاوردها    یعلمی و با توجه به رویکردها یاگونهبه
 (.11، ص 0932؛ عطا اده، 11، ص 0932صورت گیرد )ساریخانی، تجایانرر 

 باوجود پذیرش سن مسئولیت متناسب برای اعمال مجا ات کیفری علیه افراد در جهان امرو ،

افزون بر ضرورت تحقق ضوابط عینی همچون گستردگی رفتار مجرمانه، برای تعیین آستانۀ شنات  
، ص 0932؛ صنادنی،  921، ص 0932مرتکب جرم نیز توجه شود )صابر، بایا به ضابطۀ شخصی و 

(. واضح است که تعیین سن مسئولیت کیفری در تطبیق مفهوم شات، بر مجرم نقش اساسی 921
جویانه و در مواردی سخت و دردناک و همراه با تبعیض و درد و رنج علیه اطفال دارد. رفتار مجا ات

توجهی است. منوارد  ینادی ا  اینن    شواها و موارد تاریخی ناب  و کودکان در سنین مختلف دارای
خصوص در تاریخ تحوالت جوامع فقیر و به دور ا  سا وکارهای حقونی و نانونی متناسب دست را به

های تاریخی و تجربی بشنری منورد   عنوان نمونهها را بهتوان بیان کرد و آنبا نیا  جوامع بشری می
برای درک اهمیت توجه به سن متناسب بنا مسنئولیت کیفنری در عرصنۀ      توجه، تحلی  و ار یابی

 (.002، ص 0911تحوالت جهان کنونی نرار دارد )موسوی بجنوردی و همکاران، 
المللی درحال ظهور در این  مینه، حکایت ا  لزوم توجه بیشتر به افنزایش حناان    رونا بین

سال( و تعینین   01تا  09ۀ اطفال )بین های ویژسن مسئولیت کیفری و توجه به کیفیت دادگاه
(. اینن مقالنه مشنتم  بنر دو     90، ص 0930عنوان سن بزرگسالی دارد )روحنانی،  سال ی به 01

 انا ا :عنوان اصلی با اهااف مشخص است که عبارت
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 تبینین  و کیفنری  مسئولیت شروع سن مورد در جهان کشورهای در موجود تنوع 
 .انجه مختلف کشورهای میان در سن این

 روان علمنی  ادلنۀ  ارائنۀ  و کام  یفریک تیمسئول سن عنوانبه یسال  01 یمبنا
 مناسنب  اثبنات  راستای در دینی و عقلی هایاستاالل و شناختی علوم شناختی،
 .کیفری مسئولیت سن شروع مبنای عنوانبه سن این بودن

 

 سن مسئولیت کیفری
است و مسئول کسی است کنه:  « ای کارپذیرفتن عوانب و پیاماه»مسئولیت در لغت به معنای 

طنور کلنی باینا گفنت النزام      (. بنه 1101، ص 0910)انوری، « شودا  او سؤال و با خواست می»
گویی در برابر تعرض به دی ران، خواه برای حمایت ا  حقوق فردی صورت گیرد شخص به پاسخ

مطنرح  « ئولیت جزاینی مس»یا « مسئولیت کیفری»منرور دفاع ا  جامعه، تحت عنوان و خواه به
گنویی آثنار و نتنایج ننامطلو      حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخهرشود. بهمی

 . (200، ص 0932پایاۀ جزایی یا جرم است )شامبیاتی، 
نامننا و آن را بنه   دانان نابلیت انتسنا  منی  توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصط ح حقوق

انا. بنابراین اگر مجنرم مدنارک و مختنار    ادراک و اختیار تعریف کرده برخورداری فاع  ا  نارت
نباشا، مسئول اعمال خود نیست. ا  همین جاست که تعیین حا و مر  سن مسنئولیت کیفنری   

عننوان ینک معینار    (. حاان  سن مسئولیت کیفری بنه 20، ص 0939کنا )تاین، مهم جلوه می
کشنورهای مختلنف در مینان کارشناسنان، نونات و      برای اعمال مجا ات یا اص ح و تربینت در  

هنای حقنونی   های فراوانی بنوده اسنت. بننابراین، سیسنتم    گیری موضوع بحثهای تصمیمحو ه
گینری و  های تصمیمها و رویهگیریکشورهای مختلف جهان نیز در این  مینه رویکردها، موضع

هنای  ی مختلف مربنو  بنه سیسنتم   انا. درک ابعاد و پیاماهاعملیاتی متفاوتی را درپیش گرفته
گیری در  مینۀ شروع سن مسئولیت کیفری نیا منا حقونی متفاوت در خصوص موضوع تصمیم

شناسنی و ... اسنت.   توجه به پارامترها و متغیرهای حقونی، انلیمنی، فرهن نی، اجتمناعی، روان   
 نناگی   هنای مختلنف  باون شک ابعاد متفاوت مربو  به شروع سن مسئولیت کیفری در حنو ه 

 دنبال خواها داشت.افراد و آحاد مختلف جامعه، تبعات خاصی را به
 

ن در خصاو  سان واروع مسائولیت     تنوع موجود در کشورهای جهاا 
 کیفری

شود، ها دربارۀ سنی که یک شخص به صورت نانونی وارد سن بزرگسالی یا رشا میاگرچه دولت
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جرم حاکی ا  اینن اسنت کنه نوجواننان در      اخت ف نرر دارنا، اما آمار موجود در  مینۀ ارتکا 
ای هستنا. بنرای مثنال گنزارش جاینای در امریکنا نشنان       های ویژهمعرضِ نرار گرفتن لغزش

عبنارت دی نر   یا بنه  -درصا ا  جرایم مالی 29درصا ا  جرایم خشن و  09دها که نزدیک به می
شنود. اینن درحنالی    ل انجام منی سا 01وسیلۀ افراد  یر به -گونه جرایمدرصا ا  این 22مجموعاد 

گینرد. بنه صنورت    درصا ا  کن  جمعینت امریکنا را دربنر منی      29است که این گروه سنی تنها 
سنال   01شناگان در هنر سنال را جواننان  ینر      درصا ا  تمامی با داشت 01میان ین در حاود 

 .(Frank Schmallfer, 2009, p. 483- 553)دهنا تشکی  می
ل اخیر حاکی ا  تحوالت جایای در این  مینه است. البته نوع ن نرش  رونا موجود در سیصا سا

های حقونی در این  مینه متفاوت است. باوجود تنوع و تشتت آرا در  مینۀ سنن متناسنب بنا    سیستم
المللنی در اینن  میننه    مسئولیت کیفری، امرو ه شاها رو افزون شان حساسیت افکنار عمنومی بنین   

کشنور اروپنایی، یعننی     3یت کیفری و آثار و نتنایج وابسنته بنه آن در    . ا  مطالعۀ سن مسئول1هستیم
آینا:  دسنت منی  آلمان، ان لستان، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلنا، پرتغال و سوئیس، این نتیجه به

نخست اینکه سن مسئولیت کیفری در برخی کشورها دارای مفهومی مطلق و در برخنی دی نر دارای   
شنود  نارت ضمانت اجراهای کیفری تحمی  منی دوم، به اطفال مسئول کیفری بهمفهوم نسبی است؛ 
 (.20، ص0939تربیتی و غیرکیفری دارد )تاین،  -ها، جنبۀ اجتماعیو بیشتر واکنش

. 8سنال اسنت   02تنا   02در بیشتر کشورهای اروپایی، حاان  سن مسنئولیت کیفنری نسنبی    
اختی در این دسته ا  کشورها این است کنه اطفنال   شنهای حقونی و روانعبارت دی ر، استااللبه
چه دادرسی  -سال ظرفیت ارتکا  جرم را ناارنا، بنابراین مصون ا  هرگونه دادرسی 02تا  02 یر 

هسنتنا. بناوجود رونناهای     -های اطفال و چنه سیسنتم جزاینی مخصنوص بزرگسناالن     در دادگاه
توان یک سن واحنا را بنرای   حال حاضر نمی هم رایانۀ موجود در کشورهای عوو اتحادیۀ اروپا، در

 شروع اعمال مسئولیت کیفری نسبی ناب  اعمال بر کودکان در سطح اتحادیۀ اروپا مشاهاه کرد.  
طور جای تحنت  و در طول نرون وسطی، مفاهیم اجتماعی مرتبط با کودکان به  مان با گذر

 1قاد بود کنه کودکنان  ینر سنن     تأثیر کلیساهای مسیحی نرار گرفت. دکترین کلیسا بر این اعت
ها را مورد مؤاخنذه کیفنری ننرار داد. بنر مبننای      توان آنانا و نمیسال به سن استاالل نرسیاه

انا. در این دوره، سنن  ای بودهسال دارای جای اه ویژه 02تا  1های کلیسا، کودکان بین استاالل
 Frankشننا )ز داده مننیسننال ی بننوده اسننت و در ایننن سننن اجننا ۀ ا دوا  نینن  02بزرگسننالی 

Schmallfer, 2009, p. 483- 553). 
توان نتیجه گرفت که بین آغا  بلوغ )مسئولیت نسنبی( و سنن مسنئولیت کیفنری باینا      می

                                                           
1. See: Childerens Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspectiv, 2009. 
2. http//www.telegraf.co.uk/news/7760900-of-cirminnal- responsibility-in-England-is-among-I. 
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سنال ی   01تفکیک نائ  شا و فرد با رسیان به بلوغ، واجا مسئولیت نسنبی و بنا رسنیان بنه     
جهنان خصوصناد کشنورهای     هنای حقنونی  شنود. در نرنام  دارای مسئولیت کامن  کیفنری منی   

انا؛ بنه اینن ترتینب    یافته عموماد سن مسئولیت کام  را ا  سن مسئولیت نسبی جاا کردهتوسعه
که مرحلۀ اول نب  ا  آغا  بلوغ است که فرد ا  هرگونه مسئولیتی معاف خواها بود، مرحلنۀ دوم  

و مرحلنۀ سنوم    سال ی است که فردْ واجنا مسنئولیت نسنبی اسنت     01پس ا  بلوغ و تا نب  ا  
در ادامنه، سنن مسنئولیت    سال ی به بعنا اسنت.    01باشا که عموماد مسئولیت کام  کیفری می
 شویم.های دی ر یادآور میکیفری را در برخی ا  کشور

 

 ایاالت متحدۀ امریکا  .1
کشور امریکا در نرن نو دهم دچار تغییراتی متأثر ا  تحوالت اجتماعی عصنر روشنن ری و انقن      

م، دولت فنارال امریکنا ننانون    0391ی و تأکیا بر پتانسی  انسانی گردیا و درنهایت در سال صنعت
عننوان ینک ال نو در    نویز بهدادگاه نوجوانان را تصویب کرد. این نانون با الهام ا  مفاد اساسنامۀ ایلی

حقنوق  بننای  م در خصوص تاوین و طبقه0133نویز در سال این  مینه تعیین شا. اساسنامۀ ایلی
م، 0321کودکان وارد سیستم حقونی امریکا شا. بر مبنای همین مال، به صورت تاریجی تا سال 

تصنویب رسنانا و   های امریکا یک نانون ویژه با تمرکز بنر اطفنال و نوجواننان را بنه    هرکاام ا  ایالت
 .(Frank Schmallfer, 2009, p. 483- 553جنبش دادگاه نوجوانان در این کشور نهادینه شا )

ها ا  سیسنتم  هاست. ا آنجا که بیشتر ایالتدر این کشور، سن مسئولیت کیفری تابع نوانین ایالت
گیرنا که فرد مسنئول اعمنال   نرر میعنوان سنی درسال ی را به 02تا  1کننا، پیروی می 0«الکامن»

ایالنت   09ر شنود. اینن سنن د   دارا بودن مسئولیت کیفری کام  تلقی نمیخویش است که به معنای 
 .aspx)-http://hoghough85.blogfa.com/post)9.1234سال ی است  02تا  9بین 
 

 انگلیس .2
 کنا:حقوق ان لستان صغار را به سه دسته تقسیم می

                                                           
1. Common Law 

گذرد  . برای مطالعۀ بیشتر، نک: سیا حسین میری، ن اهی به سن مسئولیت کیفری: در سایر کشورها چه می2

 http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx در سایت  یر: 0939دی  01به تاریخ 

3. Common Law 

گذرد  . برای مطالعۀ بیشتر، نک: سیا حسین میری، ن اهی به سن مسئولیت کیفری: در سایر کشورها چه می2

 http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx در سایت  یر: 0939دی  01به تاریخ 

http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx))
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مصنو   « اشنخاص جنوان  اطفنال و  »نانون  11سال. به موجب بخش  01الف( کودکان  یر 
گوننه اشنخاص   م اص ح گردیا، این0399نانونی به همین نام در  09وسیلۀ بخش م که به0399
تواننا بنه ارتکنا  هنیر جرمنی محکنوم شنونا؛ هرچننا ممکنن اسنت در محناکم اطفنال            نمی

ال در ها جریان یابا. حاان  سنن مسنئولیت در کنامن   هایی در مورد شیوۀ مرانبت ا  آندادرسی
 سال افزایش یافت. 01و سپس به  1سال بود که به موجب نانون موضوعه، ابتاا به  1شته گذ

م اینن کودکنان در صنورتی دارای مسنئولیت     0311سال. تا سنال   02تا  01 ( کودکان ا  
توانست ع وه بر وجود عناصنر منادی و معننوی، برخنورداری     کنناه میکیفری بودنا که تعقیب
ه بودن فع  یا به اصط ح علم به ننبح عمن  ارتکنابی اثبنات نماینا. اینن       آنان را ا  منرر شریران

ننانون جنرم و   »م بنا تصنویب   0311ها مورد انتقاد ننرار داشنت تنا اینکنه در سنال      نرریه سال
 شر  یادشاه ملغی گردیا.« نرمیبی

سال. مسئولیت کیفری اینن اشنخاص همانننا افنراد بزرگسنال اسنت.        01تا  02 ( افراد بین 
گردد. البته ها محقق میبارت دی ر با اثبات عنصر مادی و معنوی، مسئولیت کیفری در مورد آنعبه

های چشم یری وجود دارد و اصوالد تأکینا بنر   ها میان این افراد با بزرگساالن تفاوتدر نوع مجا ات
 (.021، ص 0919؛ تاین و همکاران، 21، ص 0930اص ح و تربیت است )به نق  ا  روحانی، 

 

 فرانسه .3
سال تعیین کرده و اع م  01، سن بلوغ را 0321مصو  ژوئیه  211نانون مانی فرانسه در مادۀ 

داشته است که در این سن، فرد برای همۀ امنور منانی صن حیت دارد )ننانون منانی فرانسنه،       
 (.211م، مادۀ 0331

بننای مسنئولیت   در خصوص حقوق کیفری، تعقیب و مجا ات، اصوالد نانون مجنا ات فرانسنه م  
داننا و افنراد صنغیر کنه     سال تمام می 01کام  کیفری و اعمال مجا ات را سن بلوغ نانونی یعنی 

سنال کامن  هسنتنا، مشنمول      01م، افنراد  ینر   0312نانون مانی سنال   211طبق تعریف مادۀ 
ها طبنق ننانون خناص مربنو  بنه      انا که چ ون ی آناناامات حمایتی، کمکی، مرانبت و آمو شی

سال به باال، ممکن است تحت شنرایطی   09شود و درعین حال در مورد کودکان طفال تعیین میا
؛ نانون مجا ات فرانسنه،  022 -1، مادۀ 0331ها اعمال شود )نانون مجا ات فرانسه، برخی مجا ات

 (.001و  002، ص 0911؛ موسوی بجنوردی و همکاران، 0919ترجمۀ گودر ی و همکاران، 
کودکانی که نارت تمییز دارنا، ا  حیث »دارد: انون مجا ات فرانسه مقرر مین 022 -1مادۀ 

انا. هایی هستنا که نسبت به آن مقصر شناخته شاهها یا خ فکیفری، مسئول جنایات، جنحه
شود که دربردارنناۀ تناابیر حمنایتی، معاضناتی،     شرایط آن به موجب نوانین خاصی تعیین می

هنای  تواننا موضوع آن باشنا. این نوانین همچنین مجا اتها میآننرارتی و آمو شی است که 
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سناله منورد حکنم ننرار گیرننا و نینز        02تنا   01تواننا نسنبت بنه کودکنان    آمو شی را که می
ساله را با توجه به نقصان مسنئولیت   01تا  09توان کودکان ها میکیفرهایی را که به موجب آن

 «.کنناود، تعیین میها به دلی  سن محکوم نمکیفری آن
 

 . آلمان4
سال فانا مسئولیت کیفری هستنا. در این کشنور اگنر ینک کنودک      02در آلمان، کودکان  یر 

مذکر یا مونث اناام غیرنانونی انجام دها، این کودک فاننا مسنئولیت کیفنری خواهنا بنود. در      
نین مخصنوص  و تنابع ننوا  « بزرگسناالن جنوان  »سنال در جای ناه    01تنا   02آلمان افنراد بنین   

سال تمنام، سنن بزرگسنالی و     01های اطفال هستنا. همچنین در این کشور افراد دارای دادگاه
 (.(http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx مسئولیت کام  کیفری دارنا 

 

 آفریقای جنوبی .5
ه مرحلنه  سال( بنه سن   20شود، دوران کودکی ) یر اجرا می« الکامن»در این کشور که سیستم 

سنال   02سال، مرحلۀ بلوغ ) 1شود و مسئولیت در هر گروه متفاوت است: مرحلۀ  یر تقسیم می
 سال. 20سال برای پسر( و مرحله بین بلوغ تا  02برای دختر و 

گونه مسئولیتی متوجۀ کودک نیسنت. در مرحلنۀ دوم   سال، هیر 1در مرحلۀ اول یعنی  یر 
مسئولیت نسبی بنرای تخلفنات و جنرایم کودکنان درنرنر       سال ی تا سن بلوغ، نوعی 1یعنی ا  

گرفته شاه است که در نبال آن انجام کارهای تربیتی و مشاوره همراه با أخنذ تعهنا ا  والناین    
سنال ی، فنرد    20گیرد و مجا اتی ناب  اعمال نیست. در مرحلۀ سوم یعنی ا  بلوغ تنا  صورت می

عننوان ینک عامن     ها، سنن وی بنه  اعمال مجا اتد، اما در شودارای مسئولیت کیفری تلقی می
 گردد.های متناسب با سن وی اعمال میشود و مجا اتمخففه درنرر گرفته می

 

 ایتالیا. 6
شنود و در صنورت ارتکنا  بنه جنرم بنرای       سال ی، فرد خُرد محسو  می 02در ایتالیا نیز تا سن 

ال ی نیز تصمیم با دادگاه است تنا  س 01تا  02تشخیص ماهیت وانعی جرم توانا نیست. بین سنین 
بلوغ فرد را در تشخیص عوانب و ماهیت جرم کافی تشخیص دها و تنها در این صورت کنودک در  

 (.http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx) این سنین دارای مسئولیت کیفری است
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 کشورهای اسکاندیناوی .7
سنال و بناالتر    01سال بوده، نوجوانان  یر  01ی در کشورهای اسکانایناوی سن مسئولیت کیفر

ای که بیشتر مبتننی بنر خنامات    سال نیز که مرتکب جرم شاه باشنا، تحت نرام نوایی 01ا  
گونه موارد حبس است کنه البتنه   گیرنا و شایاترین مجا ات هم در ایناجتماعی است نرار می
 کودکان است.بزرگساالن و متناسب با شرایط  به صورت جاا ا   ناان

سال ی آغا  توجه به مسئولیت کیفری کودک است و ا  این سن به بعا نانونناد   01در سوئا، 
های اطفال و مطابق آیین دادرسی ویژۀ کودکان محاکمه و محکنوم بنه   توان در دادگاهفرد را می

حکوم سال به حبس م 20ها چنین است که مجرمان  یر مجا ات نمود. البته رویه و عرف دادگاه
 (.http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx ) شونانمی
 

 اتریش. 8
سنال   02سنال اسنت و نوجواننان  ینر      02در اتریش نیز در حال حاضر سن مسئولیت کیفنری  

هنا درصنورتی کنه مرتکنب جنرم شنونا بنه مراکنز         شونا. آنها احوار نمیوجه به دادگاههیربه
وظیفۀ تربیت و هاایت نوجوانان و جوانان را برعهاه دارننا، لنذا    شونا کهدرمانی معرفی میروان

سال نیز دارای مسنئولیت کیفنری    01تا  02با داشت اهی برای نوجوانان وجود ناارد. افراد بین 
سال بیشتر مورد توجه و عناینت   09تا  02باشنا که تابع مقررات خاصی است. نوجوانان بین می

 09های سنی ها وجود دارد و برای فاصلهو اغماض در مجا ات آن گیرنا و امکان تخفیفنرار می
شود و گاه مجا ات نوجوانان به نصف کاهش خواها می سال حاان  مجا ات درنرر گرفته 01تا 

هنا گرفتنه   یافت. درصورتی که جرم نوجوانان به خسارتی منجر شود، آن خسنارت ا  والناین آن  
 (.http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx)خواها شا 

سال این مجنا ات   09تا  02در این کشور مجا ات نت  عما حبس ابا است، اما برای نوجوانان 
یابا. در سنایر جنرایم، مجنا ات    سال کاهش می 01سال به  01تا  09سال و برای نوجوانان  01به 
 گردد.مجا ات تعلیق میشود و در بعوی موارد سال اغلب اع م و حتی اعمال نمی 09تا  02افراد 

هنای  های اطفال در اتریش متشک  ا  دو نفر ناضی و دو نفر هیئنت منصنفه ا  گنروه   دادگاه
هنا  باشنا. البته در جرایم سن ین که مجنا ات آن اجتماعی ماننا معلمان و مادکاران مجر  می

حرا  جرم در نفر هیئت منصفه تشکی  و پس ا  ا 1سال است، دادگاه با سه ناضی و  01بیش ا  
 .0شودهیئت منصفه، مجا ات تعیین می

                                                           
وری اس می ایران ا  نرام نوایی نوائیه، گزارش با دیا هیئت نوایی جمه ۀالمل  نوک  امور بین ۀسایت ادار .0

 .http:www.bia-judiciary.ir/tabid/1941/Default.aspx  اتریش:
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 کانادا .9
شود؛ با اینن نینا   سال نوجوان محسو  می 01تا  02سال، کودک و بین  02در کانادا، فرد  یر 

سال به باال در دادگاه بزرگساالن و  02که مرتکبان جرایم سن ین در صورت برخورداری ا  سن 
 02تنوان گفنت کنه سنن مسنئولیت نسنبی       . بنابراین میشونابر مبنای نانون جزا محاکمه می

 (.10، ص 0930سال ی است )به نق  ا  روحانی و همکاران، 
 

 . ترکیه11
سال، اما با وجنود   01های کام  کیفری مطابق نانون این کشور، م ک سن برای اعمال مجا ات

اسنت. در اینن مینان،    سنال   01ها های ویژۀ اطفال، سن ال م برای حاضر شان در دادگاهدادگاه
سنال   00های ویژۀ اطفال هیر مجنا ات و بنا جویی ا  کودکنان  ینر     نانون دادگاه 00برابر مادۀ 

سال را که  02توان کودکان  یر دارد که نمینانون مجا ت ترکیه مقرر می 90مجا  نیست. مادۀ 
هنا درنرنر گرفنت.    آنتوان اناامات ویژه تأدیبی برای انا، محاکمه کرد، اما میمرتکب جرم شاه
سال سن داشته باشا نیز در صورت عنام اطن ع ا  ابعناد جنرم، نابن        01تا  02اگر مجرم بین 

پی رد نیست. اما اگر ارتکا  جرم با علم به آن صورت گرفته باشا، درصورتی که مجنا ات جنرم   
سال  نناان   3تا  1سال و یا  02تا  3یادشاه برای بزرگساالن حبس ابا باشا، بر حسب مورد به 

شونا. در مورد سایر جرایم نیز مجا ات این افراد به حاود دو سوم بزرگساالن کاهش محکوم می
سال تجاو  نکنا. در مورد مجرمانی که  منان   9یابا؛ مشرو  بر اینکه طول  ناان ا  حااکثر می

 02بنه  سال نرار دارنا، حکم حبس ابا حسب مورد جرم  01تا  01ارتکا  جرم در فاصلۀ سنی 
تنوان اینن افنراد را بنه     سال می 01یابا و برای جرایم دی ر نیز حااکثر تا سال کاهش می 21تا 

 http://www؛ http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx ننننناان محکننننوم کننننرد )
.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237/html.) 

 

 آنهای عنوان سن مسئولیت کیفری و استداللسالگی به 18مبنای 
شاۀ بزرگسالی در بیشتر کشورهای جهان است، سال ی سن پذیرفته 01در حال حاضر، با اینکه 

سنال ی   01عننوان مبننای ال م بنرای ننرار گنرفتن      توجهی بهولی دالی  و شواها متعاد و ناب 
عنوان سن متناسب برای اِعمال مسئولیت کیفری کام  ا  سوی کارشناسان اینن حنو ه بینان    به

 داران بیشتری برخوردار است.عنوان سن بزرگسالی ا  طرفسال ی به 01. اما تعیین نشاه است
سنال   20تنا   01کشور جهان، مینان ین سنن بزرگسنالی     099بر اساس اط عات موجود در 
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عنوان سنن مسنئولیت کیفنری کامن ، بناوجود      سال ی به 01. در خصوص مبنا نرار دادن 0است
های محکم و ناب  اجمناعی در مینان نررینات    ارنا، استااللداران این نرریه دتوجهی که طرف
و  01ها وجود ناارد. بنابراین در وضع موجود کام د مشخص نیست که چنرا سنن   کارشناسی آن

بنای اولیه و متناسنب  سال ی مبنای سن بزرگسالی است. با وجود این، در یک تقسیم 03یا  01
توان عماۀ نرریات در خصوص نرار دادن سن می شاه ا  سوی کارشناسان،های مطرحبا دیاگاه

شناختی رشا، عنرف و سننت و   های روانعنوان سن بزرگسالی را در نالب استااللسال ی به 01
 بنای نرار داد.مقررات جهانی مورد م حره و طبقه

 

 وناسی رودهای مبتنی بر رواناستدالل .1
عنوان شنروع سنن بزرگسنالی و مسنئولیت     سال ی به 01داران سن های طرفدر میان استاالل

ای دارد. کیفری کام ، توجه به روانشناسی رشا و تکام  فکری افراد در این سنن جای ناه وینژه   
دهننا  های خود را مبتنی بر علوم شناختی ارائه میمخصوصاد این گروه ا  کارشناسان که دیاگاه

سنال ی   01لی را در حناود  (، سنن بزرگسنا  091و  023، ص 2100و همکناران،   2)گفری کاناا
انا که در اینن سنن فنرد بنه لحنام تکامن  شهننی، شخصنیتی و         کننا و بر این گمانمطرح می

توانا افراد را در این سن به لحام انجام بزه یا امر خ فنی  رسا و میاجتماعی به مرحلۀ رشا می
تفناوت جنوانی و    کنناۀ این اص  است کنه یک پژوهش تاییا»مورد محاکمه و مجا ات نرار داد. 

بزرگسالی فقط اخت ف در سن نیست، بلکه ارتبا  نزدیکی با تفاوت در ان یزه، کنتنرل هیجنان،   
 /http://www.ctjja.org/resources/pdf) «گینری، مسنئولیت و رشنا فیزیولوژینک دارد    تصمیم

reform-adolescentbrain.pdf. ) 
بر این باورنا کنه طنی دوران رشنا،     های علمی خودشناسان مخصوصاد در آخرین یافتهروان

یابا و سال ی ادامه می 21های اولیۀ مغز مرحلۀ نهایی تکام  خود را طی کرده، این رشا تا سال
سال ی بخش  21شناسان، در حاود د. به باور پزشکان و روانشوسال ی متونف می 21در حاود 

ماننا استاالل، تفکر پیشنرفته و   «کارکردهای اجرایی»جلوی مغز )در ناحیۀ پیشانی( که دارای 
رسنا و ا آنجنا کنه    ای است که در مغنز انسنان بنه رشنا منی     کنترل هیجان است، آخرین نقطه

در  -هایی ا  مغز دارنا که مرکز عاطفیگیری وابست ی شایای به بخشنوجوانان هن ام تصمیم
ر دارد، نناگزیر  در آن ننرا  -منطقۀ پیشانی مغز که هنو  بنه صنورت کامن  تکامن  نیافتنه اسنت      

سنال همسنان دانسنت     21ها را با تصنمیمات و عملکنرد جواننان بناالی     توان تصمیمات آننمی
(http://www.ctjja.org/resources/pdf/reform-adolescentbrain.pdf  .) 

                                                           
 .9و  2و 0های شمارۀ ر.ک. جاول .0

2. Geofrey Canada and Michael Weinner 
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دانان ان لیسی، اتفاق نرر کلی برای ارتقای سطح سنی شروع شناسان و حقوقدر میان روان
سال ی، اخنت ف   02یا  02سال به  01ود دارد، ولی در مورد ارتقای آن ا  مسئولیت کیفری وج

 (.1، ص 0932نرر وجود دارد )صفاری و همکاران، 
شناس کودک ان لیسی معتقا است که شواها ماهوی عمیقنی نشنان   یک روان 0الین ویزارد

هنای رواننی،   صمربو  به رشا و اهلیت افراد، بر شناخ  هایلدهناۀ این مسئله است که استاال
شهنی، احساسی و تحول اجتماعی مبتنی است. وی بر این گمان اسنت کنه بنر اینن مبننا سنن       

 سال ی باشا. 01تا  02شروع نوعی مسئولیت کیفری حاان  بایا 
که یک مشاور حقونی است نیز با این دیاگاه موافق است و بر این اعتقاد است که  2لورانس لی
مثابۀ یک شمشیر بر سر فعناالن  نوان سن شروع مسئولیت کیفری بهعسال ی به 01اگر در ان لیس 

 یافت.توجهی در این کشور کاهش میکرد، نرخ جرایم به نحو ناب حمایت ا  جوانان خودنمایی نمی
توجهی که بر باال بردن حاان  سن ننوعی مسنئولیت کیفنری مبتننی بنر      باوجود تأکیا ناب 
کشننورهای مختلننف جهننان و بننر مبنننای معیارهننای شننمول در هننای جهننانروننناها و وانعیننت

ای مبنا نرار دادن سن مشنخص در اینن  میننه را بنر اسناس      شناسی رشا شاه است، عاهروان
سنال ی ینا هنر سنن      01انا. این عاه بر این باورننا کنه   شناختی  یر سؤال بردهمتغیرهای روان

شناسی تعیین نشاه اسنت.  دی ری که موجا مسئولیت کام  کیفری است، بر مبنای اصول روان
شاها این ادعا هم اینن اسنت کنه اگنر مبننای تعینین سنن مسنئولیت کامن  کیفنری اصنول            

نار تفاوت در کشورهای مختلف وجود نااشت. پرسش اساسی کنه اینن   بود، اینشناسی میروان
یت کننا، این است که اگر نرار است سن شروع اِعمنال مسنئول  منتقاان در این  مینه مطرح می

شناسی رشا در حو ۀ جهانی باشا، چرا این همه تنوع در عرصنۀ جهنانی   کیفری مبتنی بر روان
شناسی رشا وجود دارد  به عبارت دی ر، شایا مبنای تعیین شروع سن مسئولیت کیفری، روان

-102، ص 2111، 9نباشا،  یرا در کشورهای مختلف این سن بسیار متفاوت است )گنری مناهر  
شناسنی رشنا   گفته باینا عن وه بنر روان   گویی به این پرسش و استاالل پیشخ(. برای پاس039

 متغیرهای دی ری را در این حو ه مورد توجه نرار داد.
 

 های مبتنی بر عرف و سنت. استدالل2
شود که ا  سوی عموم پذیرفته شناه باشنا و   ها یا معیارها گفته میای ا  توافقعرف به مجموعه

والد عرف را در کنار نانون، رویۀ نوایی و دکترین حقنونی یکنی ا  مننابع    دانشمناان حقوق معم

                                                           
1. Eilleen Vizard 

2. Laurence Lee 
3. Gerry Maher 
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البته منرور عرفی است که به هاایت عق  و طبیعت و سرشت سنالم  . کنناحقونی محسو  می
هنا بنه   عرف چیزی است که انسنان »گوینا: باشا؛ چنانچه برخی ا  دانشمناان در تعریف آن می

)ابنن عابناین،   « عت و سرشت سالم آنان آن را پذیرفته اسنت انا و طبیهاایت عق  بر آن متفق
عنوان سن مسئولیت کیفنری در منوارد   سال ی به 01( و معیار نرار دادن 002، ص 0،   0911
های یک سیستم حقونی همخوانی دارد. گروه توجهی با رویه و رفتار مبتنی بر عرف و سنتناب 

ن بزرگسنالی )مسنئولیت کیفنری کامن ( باینا بنه       معتقانا که س 0داوران اروپایی امور کودکان
هنا مخنالف سرسنخت روننای هسنتنا کنه       سنال ی نزدینک شنود. آن    01ای به صورت فزایناه

عنوان بزرگسال محاکمه کنا. این گروه معتقا است که توجه سال را به 01خواها اطفال  یر می
شود، بایا در بطنن  ی نقض میمثابۀ افرادی که حقوق آنان در مواردبه حقوق بنیادی کودکان به

رونا موجود جهانی مورد توجه نرار گیرد و کودکان فقنط باینا در منواردی مسنئول اعمالشنان      
 .http://www) دهننا.هننا ایننن امکننان را بننه آنننان مننی  هننای آنشننناخته شننونا کننه ظرفیننت 

comunidadesegura /? q=en/node/33165.) 
هایی کنه متکنی   ۀ اروپا با توجه به عرف و سنتدانان در کشورهای عوو اتحادیامرو ه حقوق

به عق  انایشمناان است، خواستار تعریف و ارائۀ یک سن مشترک واحا برای اعمال مسنئولیت  
 سال در ک  کشورهای عوو این اتحادیه هستنا. 01کیفری کام  مبتنی بر 

 

 های دینی. استدالل3
که مورد اجماع علمای فقنه و حقنوق    یکی ا  شرو  عامۀ تکلیف در تمام متون فقهی و حقونی

 نا ا :اباشا، بلوغ است. بلوغ یک اصط ح عام است که انسام متفاوتی دارد که عبارتمی
 در معمنوالد  و نناارد  فرننی  چناان هاانسان در جسمانی بلوغ به رسیان جسمانی. الف( بلوغ

 .است نمری سال 3 پایان ها ن در و نمری سال 01 مردها
 است ممکن. کنامی فرق مختلف افراد در عق یی بلوغ به رسیان روحی. و نیعق   ( بلوغ

 .برسا مرحله این به باالتر سنین در و دی ری سال ی 21 حاود در کسی
 .است روحی و جسمی نوت و استحکام معنای به اشا.  ( بلوغ
 ،رسنیا  شنرعی  بلنوغ  سنن  به شخصی ونتی و است بلوغ شرعی تکالیف مبنای که است واضح
 صحت در شرعی تکالیف ا  برخی فلسفۀ فهم .است محرمات ترک و شرعی واجبات انجام بر مکلف
 حسنب  بنه  و است کافی او برای مکلف ا  سوی آن ظاهری شک  انجام و ناارد نقشی هاآن فساد یا

 پسنر  بنرای  رو ه گرفتن مث  هستنا؛ عبادی بیشتر امور این که شودمی بار آن بر متونع آثار ظاهر

                                                           
1. Europe s Ombudsmen for Children 



 883  ...کیفری مسئولیت سن قضایی رویکرد و تحوالت

 

 فعن   ماهیت ا  مکلف دنیق فهم به متکی هاآن آثار برخی که هستنا دی ری شرعی امور. ساله 01
 مکلنف  فعن   بر نانونی آثار شان مترتِب باشا، نانص یا باشا نااشته وجود فهم این چنانچه و است

 وده،نبن  غافن   کیفنری  و حقونی امور در امر این ا  گذارنانون. گیردمی نرار تردیا مورد یا مخاوش
 امنور  در. باشنا  بنالغ  شنخص  هرچننا  دانا؛می باط  را غیررشیا شخص معام ت حقونی، امور در

 کنه  کنرده  لحنام  را معننوی  عنصر شر  دی ر شرو  بر ع وه شخص، دانستن مجرم برای کیفری
 تنا ه  کنه  شخصی در جرم معنوی عنصر اثباث بنابراین. است کیفری مسئولیت رافع آن اثبات عام
 امنور  در تونییق  اصن  . دارد ننرار  دانانحقوق بیشتر تردیا مورد رسیاه است جسمی غبلو سن به

 بلنوغ  بنین  فاصنلۀ  و تفناوت  فکنری،  بلوغ سن شروع تعیین در شناسیروان علم مساعات و جزایی
 مسنئولیت  پنذیرش  بنرای  سال ی، 01 بودن صوا  به ترنزدیک راستای در را فکری بلوغ و جسمی
 کنننا، منی  بینان  را شنرعی  بلوغ سن که روایاتی کنار در همچنین. کنامی تشریح خوبیبه کیفری
 .گیرنا نرار استناد مورد تواننامی که کننامی تبیین را عقلی تکام  و رشا سن نیز روایاتی

ثٌنم   »فرماینا:  دها و سپس مینرآن مجیا منا ل تکام  بشر را یکی پس ا  دی ری شرح می
؛ پس ا  آن شنما را بنه صنورت طفن  ا  رحنم منادر بینرون        «بلٌغوا اَشٌا کمیخرِجٌکم طِف د، ثٌم  لِتَ

)منؤمن:  « رسا تا شما به رشا نهایی و کمال نوت خود برسیاآورد، سپس دوران بلوغ فرا میمی
عنَ ابی عبناا  )ع( فنی نَنولِ ا     »دانا: سال می 01(. امام صادق )ع( در بیانی سن رشا را 91

« ا هٌ وَاستوی، نال اَشٌا هٌ وَاستَوی، نال اَشٌا هٌ ثمانی عَشنرۀَ سَننَۀَ وَاسنتوی اِلَتحنی    عزوج  فَلمّا اَشٌ
وَلَم ا بَلَنغَ أَشُنا هد وَاسْنتَوَت آتَیْنَناهد حدک مَنا وَعِل مَنا       »( و در تفسیر آیۀ 222، ص 9تا،   )بحرانی، بی

سال است  01مراد ا  نیرومنای، رسیان به فرمایا: ( می02)نصص: « وَکَذَلِکَ نَجْزِی ال مدحْسِنِینَ
 و مراد ا  استوی روییان موی بر صورت است. 

الیزال العق  و الحمق یَتغالَبنانِ  »دانا: سال ی را سن رشا می 01امیرالمؤمنین علی )ع( نیز 
، 11ق،   0219)مجلسنی،  « علی الرَّج  اِلی ثَمانی عَشَرَ سَنَۀد فاِشا بَلَغها غَلَب عَلیهِ اَکثَرهما فینه 

بنالغ در جننو و   فرمایا: پیوسته عق  و حماننت در منزا  نوجواننان تنا ه    (. علی )ع( می12ص 
سال ی برسننا. در آن موننع، اغلنب عقن  پینرو        01ستیزنا تا بحران را پشت سر ب ذارنا و به 

 خورد و در مواردی نیز حمانت بر عق  غالب خواها شا.شود و حمانت شکست میمی
سال بینان شناه اسنت. بنرای نموننه       01نیز کمال عق  آدمی در سنین باالتر ا   در روایاتی

ق،   0219)مجلسنی،  « وَیستَکمِ ٌ عَقله فی ثمان وَ عِشرین سنۀ»فرمایا: امیرالمؤمنین )ع( می
وَ »فرمایا: شود. همچنین در بیان دی ری میسال ی کام  می 21(، عق  آدمی در 991، ص 11

،   0911شنهری،  )محمای ری« سٍ و ثلثینَ و ما کانَ بَعاَ شلِک فَبِالتَّجار ینتهی عَقله فی خم
سنال ی اسنت و ا  آن پنس هنر      91(. آخرین مرحلۀ نهایی تکام  طبیعی عقن  در  291، ص 9

 شود، تجربی است نه طبیعی.ترنی و کمالی که نصیب عق  می
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شاه است. ا  مجموعۀ اینن  عنوان سن کمال عقلی بیان سال ی به 21در روایات دی ری نیز 
عنوان دومنین مرحلنۀ کمنال عقن  بشنری      سال ی به 01شود که اوالد روایات چنین استفاده می

های مختلف بایا متناسب با میزان رشا فکری و عقلی پذیرفته شاه است و دوم اینکه مسئولیت
 سال ی نیز ما نرر نرار گیرد. 21توانا تا باشا و این سنین می

 

 های قوانین و مقررات جهانی. استدالل4
المللی ماون و ناب  استناد و اتکای حقونی ینا مکتنو    رغم نبود یک استاناارد حقونی بینعلی

عنوان سن مسئولیت کیفری، عرف جهانی در این  مینه گویا است. سال ی به 01برای نرار دادن 
مطلنو  بزرگسنالی در    عنوان سنن سال ی به 01عرف موجود در این  مینه ا  مقبولیت پذیرش 

 المللی حکایت دارد.عرصۀ تحوالت کنونی بین
المللنی در  میننۀ شنروع سنن     تنرین سننا بنین   عنوان مهنم در کنوانسیون حقوق کودک به

های امواکنناۀ کنوانسیون خواسته مسئولیت کیفری به سن خاصی اشاره نشاه و فقط ا  دولت
 2. در بننا ینک ا  منادۀ    0میننه باشننا  شاه است تا متعها به تعینین سنن مشنخص در اینن      

م تصنویب شناه، ا    0311وسیلۀ مجمع عمومی سا مان مل  متحنا در  معیارهای پکن نیز که به
کشورها خواسته شاه است حاان  سن مسئولیت کیفری نبایا کمتر ا  سنطح سننی باشنا کنه     

رد اشاره معیارهای . البته استاالل مو2های رشا احساسی، شهنی و فکری را نادیاه ب یردوانعیت
 شناختی دارد.شناسی و روانهای روانپکن ارتبا  نزدیکی با داده

موضوع سن مسئولیت کیفری به صورت مستقیم در یک منورد حقنونی در دادگناه اروپنایی     
و اینن دادگناه بنه تفسنیر کنوانسنیون       9م در دستور کار ننرار گرفنت  2111حقوق بشر در سال 

گیری نهایی این دادگاه در ( در این راستا پرداخت. در نتیجه02و  9، 9اروپایی حقوق بشر )مواد 
این مورد، نخست اشاره شاه است که یک معیار مشترک در میان کشورهای عوو شورای اروپنا  

سال ی که در ان لیس سن شنروع   01عنوان حاان  سن مسئولیت کیفری وجود ناارد و سن به
(، در مقایسنه بنا دی نر    Scotish Law Commission, 2001, p. 11مسنئولیت کیفنری اسنت )   

نار سن کمتری نیست که بتوان ادعا کرد که در ان لیس در  مینۀ حاان  نکشورهای اروپایی آ
 د.شوسن کیفری، عال و انصاف رعایت نمی

 

                                                           
1. UN Convention on the Rights of Child (CRC) 

2. "Shall not be Fixed at too low age Leved, bearing in mind the Facts of emotional, mental and 

intellectual maturity" 

3. 2000, 30 EHRR121. 
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 گیری. روندهای درحال وکل5
المللنی، توجنه   نهای اطفال در عرصۀ بیدر رونا چنا دهۀ اخیر تحوالت حقوق کودکان و دادگاه

به مسئلۀ سن و معیار نراردادن سن در مجا ات افراد و کودکان، موضوعی مهم و یک رونا مورد 
المللی درحال ظهور حقونی مختلف بوده است. رونا بین -های سیاسیتأکیا حقونی در سیستم

لیت در این  مینه به صورت خ صه، حکایت ا  لزوم توجه بیشتر به افزایش حاان  سنن مسنئو  
سنال ی   01سنال( و تعینین    01تنا   09های ویژۀ اطفال )بنین  کیفری و توجه به کیفیت دادگاه

 عنوان سن بزرگسالی دارد.به
توجهی در چنا دهنۀ  های ناب المللی ت شاین نکته را بایا ما نرر داشت که در سطح بین

حاان  سن مسنئولیت  های حقوق ملی در  مینۀ باالبردن گذاری بر سیستماخیر در جهت تأثیر
المللی موجود در این  مینه شک  گرفته است. بنرای مثنال   کیفری مبتنی بر اسناد و نوانین بین

المللی باعث شاه است نوانین کشورهای هماننا اسنترالیا کنه در ننوانین عمنومی     این رونا بین
 .  0سال نرار داده بودنا، اص ح شونا 1خود، حاان  سن مسئولیت کیفری را 

ش فعاالن حقونی در دی نر نقنا  دنینا نینز در اینن  میننه در حنال افنزایش اسنت. در          ت 
ان لستان تکاپوی  یادی در این  مینه آغا  شاه است. در حال حاضر، در ان لستان، ولز و ایرلننا  

هنای  ینادی در   سال است. با وجود این، تن ش  01شمالی حاان  سن شروع مسئولیت کیفری 
ن برای باال بردن حاان  سن مسئولیت کیفری آغا  شاه و استاالل اینن  جامعۀ حقونی ان لستا

گروه ا  فعاالن ان لیسی این است که سن مسئولیت کیفری در ان لیس دربردارناۀ کمترین سن 
کنننا کنه اینن کشنور فقنط در مقایسنه بنا        دانان ان لیسی اسنتاالل منی  در جهان است. حقوق

النکنا  سال و در سری 1ها سن مسئولیت کیفری در آنکشورهایی هماننا سوئیس و نیجریه که 
 سال است، وضعیت بهتری دارد. 1

هنای  المللی در دی ر کشورهای جهان نینز باعنث وننوع تغییراتنی در سیسنتم     این رونا بین
حقونی در خصوص سن مسئولیت کیفری شاه است. در کشورهای امریکای التین تغییراتنی در  

ال پایا آمنان اسنت. در نتیجنۀ اینن تغیینرات، سنن مسنئولیت        سیستم دادگاه نوجوانان در ح
سال ی  01تا  02سال ارتقا یافته است و کودکان ا   01کیفری کام  در بر ی ، کلمبیا و پرو به 

 انا.تحت مسئولیت دادگاه نوجوانان نرار گرفته
ص های مختلف حقونی، مشخالمللی در چنا نرن اخیر در عرصۀ سیستمنتیجۀ تحوالت بین

سنن  »و همچننین  « حناان  سنن مسنئولیت کیفنری    »عننوان  شان یک سن معین و نانونی به
سنال ی اسنت، ولنی     01است. با اینکه سن بزرگسالی در بیشنتر کشنورهای جهنان    « بزرگسالی

                                                           
1. Australian Instiute of Criminology, The Age of Criminal Responsibility, B September 2005. 
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مبنای حاان  سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان در حال حاضنر دارای تشنتت   
گیری در این  میننه حناکی ا  تن ش افکنار عمنومی      شک توجهی است. البته رونا درحال ناب 

جهانی در جهت باال بردن حااکثری شروع سن مسئولیت کیفری نسبی است. این رونا مبتننی  
شناسی رشا و علوم شنناختی، عنرف و سننت و ملزومنات     مختلف روان هایلبر نیا ها و استاال

موجنودِ درحنال ظهنور، توجنه و تمرکنز      نوانین و مقررات جهانی در این  مینه است. در ادبیات 
شناسی رشا در این  مینه شاه اسنت. درمجمنوع در بیشنتر کشنورهای     ای بر موضوع روانویژه

دانان برای افزایش حاان  سن مسئولیت کیفری و همچننین  جهان ت ش افکار عمومی و حقوق
 عنوان سن بزرگسالی است.سال ی به 01تعیین 
 

 نتیجه
 مسنئولیت  شنروع  سنن » و «بزرگسالی سن» تعیین در آرا تشتت و حقونی نرر اخت ف 

 هایدادگاه و «اطفال هایدادگاه» عملکرد نحوۀ در هم و کشورها نوانین در هم «کیفری
 .دارد وجود وفوربه درحال توسعه کشورهای و غربی کشورهای میان در عمومی

 ینک   منادۀ  در ،باشنا منی  متحا مل  اعوای حقونی تجربۀ که کودک حقوق کنوانسیون
 طبنق  آنکنه  م ر شمارد؛می کودک است، نرسیاه تمام سال 01 به که را فردی هر خود
 حقنوق  کنوانسنیون  در. باشا شاه تعیین  ودتر «بزرگسالی سن» داخلی مربوطۀ نوانین
 تمنام  سنال  01  یر افراد و است یکسان پسر و دختر برای بزرگسالی سن تعیین کودک،

 .شونا محکوم ابا حبس یا اعاام مجا ات به نبایا دلیلی هیر به
 را مجنرم  کودکنان  و شناسنامی کودک را سال 01 سن  یر افراد کشورها اغلب هرچنا 

 کنه  توسعه درحال و غربی کشورهای تعااد ولی نا،کنمی محاکمه اطفال هایدادگاه در
 عنوانبه و محاکمه عمومی محاکم در را( سال 01 تا 02 بین معموالد) سال 01  یر افراد

 .نیست کم نماینا،می محاکمه بزرگسال
  مربوطنه  ادبیات در بزرگسالی سن عنوانبه سال ی 01 تعیین برای نطعی و متقن دالی 

 و احساسنی  و عقلنی  رشنا  سنن  خصنوص  در هنایی اسنتاالل  حالاینبا شود،نمی یافت
 در الاطفن  حقنوق  ا  حمایت و آ ادی مفاهیم تحول حقونی، عرف و رویه گیری،تصمیم
 مسنئولیت  شنروع  سنن » تعینین  و «بزرگسنالی  سن» تعیین برای غربی حقونی ادبیات
 .دارد وجود «کیفری

 دارد وجود  مینه سه در آرا تشتت و نرر اخت ف: 
ای بنه کنودک همسنایه    سناله کنه صنامه    9الف( سن شروع مسئولیت کیفری. آینا کنودک   

 ساله چطور  02ه یا سال 01ساله،  1رسانا، مسئولیت کیفری دارد  کودک می
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هر کشوری در نوانین موضوعۀ خود سنی را تعیین کرده است که کودکنان  ینر آن سنن را    
خصوص، شود که کودکان  یر آن سن بهعبارت دی ر گفته میدانا. بهفانا مسئولیت کیفری می

 سنال ی در  02سنال ی در منالزی و ان لنیس؛     01سال ی در کویت، باربادوس و نبنرس؛   1مث د 
سنال ی در آرژانتنین، کوبنا، التوینا،      09سال ی در لبنان، هلنا، کاننادا؛ و   02آلمان و ارمنستان؛ 

 پرتغال و روسیه ظرفیت ارتکا  جرم ناارنا.
 ( سن بزرگسالی و مسئولیت کیفری. با وجود توصیۀ کنوانسیون حقوق کودک برای تعیین 

ها در این  مینه مختلف است: در اغلنب  عنوان سن بزرگسالی، نوانین و رویۀ کشورسال ی به 01
سال ی؛ و در اسکاتلنا، ب روس، هنا،  20سال ی؛ در اسپانیا  01ایاالت امریکا، لهستان و  النانو 

 عنوان سن بزرگسالی و مسئولیت کیفری تعیین شاه است.سال ی به 09مقاونیه و اوکراین 
فاصلۀ سنی که شخص واجنا  شروع مسئولیت کیفری و سن بزرگسالی. در این   ( بین سن

های اطفال مسئولیت کیفری کام  است، رفتار و کردار کودکان موضوع بزهکاری اطفال و دادگاه
 باشا.می

 هنای انجمنن  خصنوص به اطفال، حقوق ماافع هایگروه و هاانجمن گذشته، سال 21 در 
 :اناکرده تشایا  یر شرح به باال  مینۀ سه در را خود فعالیت شناسی،روان

هایی ا  مغز های مغزی مشخص شا که نسمتوسیلۀ اسکنچون به دالی  علمیِ نطعی و به
 21و  01باشنا، تنا سنن    منی « اتخاش تصنمیم و نوناوت  »انسان که مسئول کنترل احساسات و 

 رسا:نرر میسال ی در حال رشا و تکام  است، بنابراین به
 ننرار  سنال ی  02 و 00 ،01 ،3 ،1 ا  بناالتر  سنطحی  در کیفنری  مسئولیت شروع سن -

 .گیرد
 .ن یرد نرار سال ی 01  یر کام  کیفری مسئولیت و بزرگسالی سن -
 بنا  اطفنال  هنای دادگناه  در دادرسنی  آیین و نوانین و بزهکار اطفال با برخورد کیفیت -

 و اطفنال  حقنوق  ا  حماینت  منرنور بنه  و هاآن احساسی و عقلی رشا عام به توجه
 .شود اص ح و  بینیبا طور مرتببه عاالت رعایت

 
 ( (Freidan Yenisey, 2007: سن مسئولیت کیفری در آلمان، فرانسه و انگلیس1جدول 

 فانا مسئولیت کیفری نام کشور
شروع نوعی مسئولیت کیفری 

 های اطفال()دادگاه

سن بزرگسالی و مسئولیت 
 کام  کیفری

 سال ی تمام 01 01تا  01 سال ی تمام 01اطفال تا  ان لیس

 سال ی تمام 01 01تا  09 سال ی تمام 09اطفال تا  انسهفر

 سال ی تمام 01 01تا  02 سال ی تمام 02اطفال تا  آلمان
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در « مسئولیت کیفری کامل»و « مسئولیت کیفری نسبی»، «مسئولیتیسن بی»بندی : تقسیم8جدول 
 کشورهای مختلف جهان

(http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspxhttp://mehrkhane.com/fa/news/6860/) 

 مفهوم حقوقی
فاقد مسئولیت 

 کیفری بودن

مسئولیت کیفری 
 نسبی داشتن

مسئولیت کیفری 
کامل داشتن 
 )بزرگسالی(

سن متناسب در 
 مختلفکشورهای 

، 00، 01، 3، 1، 1 یر 
 سال 02، و 09، 02

، 01، 3، 1، 1باالی 
تا  02و  09، 02، 00
 سال ی 01و  01

)برخی نیز  01باالی 
 (20و  21

 اهااف و توضیحات

اطفال  یر این سن 
ظرفیت ارتکا  جرم 
ناارنا و ا  محاکمه 
 مصون هستنا.

در این دورۀ سنی، 
اطفال چنانچه مرتکب 
جرمی شونا، در دادگاه 
اطفال محاکمه و به 
ت نصا با پروری مجا ا

 شونا.می

در این ردۀ سنی 
عنوان بزرگسال در به

سیستم جزایی 
محاکمه و مجا ات 

 شونا.می

 
 1: سن مسئولیت کیفری و بزرگسالی9جدول 
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 01 02 کانادا ن 01 تانزانیا  02 آشربایجان

 20 02 کرواسی ن 1 تایلنا ن 09 آرژانتین

  01 کلمبیا 01 00 ترکیه 01 09 آناورا

 09 09 کوبا ن 1 ترنیلنا 01 02 آلمان

  1 کویت ن 09 توگو 01 02 آفریقای جنوبی

  1 لیختن اشتاین 02 1 جامائیکا 01 02 شاتری

 01 09 لهستان 01 1 جزیرۀ کایمان ن 02 ارمنستان

 01 09 التویا 01 01 جمهوری چک 01 01 استرالیا

                                                           
1. Neal Hazel, Cross-National Comparison of Youth Justice, The University of Salford, Manchester, 

2008, Retrieved Form Uk Youth Justice Board on 12 August 2012 Form: 

http://www.yjb.gov.uk/publications/Resources/ Downlosads/Cross_national_final.pdf 

http://hoghough85.blogfa.com/post-1234.aspx
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 01 02 لبنان 21 02 چین 01 1 استونی

 01  لیبی 01 01 دانمارک  02 اکوادور

 01 09 لیتوانی 20 09 رومانی  09 الجزایر

 01 02 مصر 01 09 سیهرو 01 01 ان لیس

  3 مالت  02  امبیا 01 02 ایتالیا

  01 مالزی 21 02 ژاپن 01 02 ایرلنا

 01 02 مجارستان 02 1 سن ال  01 ایسلنا

 09 02 مغولستان  01 سودان 20 02 اسپانیا

 09 02 مقاونیه 01 1 سوئیس 09 1 اسکاتلنا

  9 مکزیک 02 1 سن اپور 01 01 اسلواکی

  02 موریس  09 شیلی 01 02 اسلوونی

 09 02 مولااوی  3 عراق 01 1/9 امریکا

 01 01 نامیبیا 01 09 فرانسه 09 02 اوکراین

 01 01 نروژ 21 01 فن نا 01 01 ایرلنا شمالی

 01 01 نیو لنا 01 3 فیلیپین 09 1 باربادوس

 09 02 هنا  02 نزانستان 09 02 ب روس

 01 02 هناوراس  1 نبرس 01 09 بلژیک

 21 02 کنوهنو  02 کره ن 02 بلغارستان

 21 09 یونان  02 کاستاریکا  09 پرتغال
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