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بررسی سن مجازات کیفری افراد زیر ۱۸ سال

دست کوتاه  حقوق بشر 
درمورد اعدام کودکان

نسترن فرخه: سال های بسیاری است بر سر سن مجازات افراد 
زیر ۱۸ ســال مناقشــه وجود دارد؛ افرادی که بــه دلیل کنترل 
پاییــن بــر هیجانات خــود و همین طور تأثیر شــرایط محیطی 
دســت به جرمی همچون قتل می زنند و بنا بر قوانین موجود 
باید تا ۱۸ســالگی در کانون اصالح و تربیت بمانند و بعد از آن 
طی یک پروســه زمان بر چندســاله منتظر حکم اعدام بمانند. 
این در حالی اســت که با وجود عضویت ایران در کنوانســیون 
حقوق کودک که فرد زیر ۱۸ سال را با قطعیت کودک می داند، 
در قوانین داخلی ســن بلوغ را سن مســئولیت کیفری در نظر 
می گیرند که همین همیشــه مورد انتقاد فعاالن حقوق بشر و 
فعاالن حوزه کودک بوده اســت. همچنین در روزهای گذشته 
خبری در فضای مجازی دست به دســت می شد که کودکی به 
نام حمیدرضا در ۱۷ســالگی مرتکب قتلی شــده بوده و حاال 
قرار اســت در روزهای آینــده اعدام شــود و در برابر این قبیل 

اتفاقات واکنش های مخالفت با اعدام همیشــه وجود داشته 
اســت؛ موضوعی که بابک پاک نیا، وکیل پایه یک دادگســتری و 
عضــو کانون وکالی مرکز، به آن اشــاره می کند: توجه کنید ما 
اعدام افراد زیر ۱۸ ســال را که مرتکب جرم می شــوند، داریم.
بایــد ببینیم قانون گــذار برای اجرای این قانون به مســائل روز 
فرهنگی و اجتماعی هم اشــاره دارد یا فقط از بعد سیاســی و 
شــرعی به موضوع نگاه می کند. وقتی عکس العمل جامعه را 
به اعدام در نظر می گیریم، می بینیم که اساســا این قانون برای 
مردم وضع نشــده، در غیر این صورت شاهد این تعداد کمپین 
و مســائل مختلف برای جلوگیری از اعــدام نبودیم. همچنین 
کودکی که مرتکب قتل می شــود در مقایســه با فرد بزرگسال 
مجازات بیشــتری را تحمل می کند؛ زیرا زمان بیشــتری باید در 
انتظار حکم بماند در صورتی که این روند برای فرد بزرگســال 
کمتر اســت. رضا شفاخواه، وکیل دادگســتری و فعال حقوق 

اصالح ماده ۹۰ قانون مجازات

گذاشــته و فقط نظــر فقهی گروه خاصــی را در نظر گرفتیم و 
آن را هم با مختصات روز تفســیر نمی کنیم، بلکه با مختصات 
گذشته تفســیر می کنیم. پاک نیا ادامه می دهد: بنابراین در بعد 
فقهی هم فقــط به گروهی از نظرات فقها توجه شــده، حتی 
در احکام تکلیفی هم فرد به بلوغ رســیده باید احکام را رعایت 
کند، اگر به بلوغ رسیده ولی شرایط جسمانی همراهی نمی کند 
می تواند روزه نگیرد و اینطور نیست که فرد به بلوغ رسیده حتما 
روزه بگیرد، اما متأســفانه برای این افراد مجازات ســنگین در 
نظر می گیریم. این جای تأســف دارد کــه اعدام را برای فرد در 

نظر می گیریم.
با سند حقوق کودک آرزوی اجرائی شدن کنوانسیون از  بین رفت
رضا شــفاخواه، وکیل دادگســتری و فعــال حقوق کودک، 
درباره  جرائم زیر ۱۸ ســال و تأثیر ســازمان های حقوق بشر بر 
رونــد این پرونده ها می گویــد: آنها چنین قدرتــی را ندارند که 
بتوانند مداخله داشــته باشند، االن هم با توجه به سند حقوق 
کودک که اخیرا تصویب شــد، به صراحت می تــوان گفت اگر 
آرزوی اجراشدن مفاد کنوانسیون حقوق کودک را داشتیم، حال 
از بین می رود. چیزی که محل مناقشــه اســت، سن مسئولیت 
کیفری اســت که نمی تــوان تغییــر و تحول چندانــی در آن 
ایجاد کرد. در واقع ســن بلوغ را سن مسئولیت کیفری در نظر 
می گیرند، در حال حاضر دختر ۹ ســاله و پســر ۱۵ ساله که به 
سن بلوغ رســیده، علی القاعده می توان حکم قصاص را برای 
آن اجرا کــرد. همچنین مواردی که زیر ۱۸ ســال مرتکب قتل 
شــده تنها به این دلیل که حال ما کنوانسیون حقوق کودک را 
امضــا کردیم، کودک را نگه می دارند تا بعد از ۱۸ ســال اعدام 
شــود که همین هم خیلی فاجعه اســت؛ چون بچه ای که از 
سن پایین مرتکب قتل می شود، نگهش می دارند تا ۱۸ سالش 
شود و بعد هم معموال چند سالی طول می کشد تا اعدام شود؛ 
در واقع عالوه بر مجازاتی که متحمل می شــود، چند سال هم 
در زنــدان می ماند و در واقع مجــازات مضاعف به او تحمیل 
می شــود، در صورتی که برای بزرگ ترها شرایط این طور نیست. 
این وکیل دادگستری اضافه می کند: تا زمانی که ما رودربایستی 
را کنار نگذاریم و ســن واحدی برای مســئولیت کیفری در نظر 
نگیریم، هیچ اتفاقی نمی افتد و چون جزء احکام اســت، کاری 
هم از دســت کســی برنمی آید. کدام دختر ۹ساله که مرتکب 
قتل می شــود، به آن آگاهی دارد؟ ۷۰ درصد قتل ها به شــکل 
آنــی اتفاق می افتد؛ یعنی یک لحظــه هیجان رخ می دهد. در 
همین مورد با تالش ســازمان های مردم نهاد و فعاالن سال ۹۲ 
ماده ای تحت عنوان ماده ۹۱ قانون مجازات تصویب شد که اگر 
بچه زیر ۱۸ ســال مرتکب قتل شــد، اگر دچار رشد عقلی نبود، 
حکم برای او اجرا نمی شــود. در ســاز و کار این موضوع با اما و 
اگرهایی مواجه هســتیم؛ به طور مثال برای بررسی رشد عقلی 
کودکان، کارشناســان خیلی ســؤال های مربوطی نمی پرسند و 
بیشتر ســؤال ها درباره مسائل مالی اســت. بنابراین نیاز است 

مطابق استاندارد جهانی سن معین تعیین شود.
اعدام کودکان انعکاس منفی در جامعه دارد

هنــوز هم گاهی در البــه الی اخبار رســانه ها، خبرهایی از 
اعدام جوان هایی می بینیم که در ســنین زیر ۱۸ ســال مرتکب 
قتل شده اند و حاال باید پاســخ گوی اشتباه دوران کودکی خود 
باشــند؛ کودکانی که تحت تأثیر شــرایط خاص، بدون مدیریت 
درســت احساسات دســت به کاری می زنند که باید تمام عمر 
تــاوان آن را بپردازنــد. عبدالصمد خرم شــاهی، وکیل پایه یک 
دادگســتری، درباره این موضوع می گویــد: به طور مثال کودک 
۱۵ یا ۱۶ســاله به دلیل ارتکاب قتل چند ســال زندانی است و 
محاکمه می شــود و بعد وقتی به باالی ۱۸ سال می رسد، باید 
آمــاده مجازات اعدام شــود که این جنبه انعــکاس منفی در 
جامعه داشته و دارد؛ چون کودکان درک صحیحی از اعمال و 
رفتار خود ندارند، بنابراین قدرت تشخیص و تمییز رفتاری را که 

انجام می دهند، ندارند.
کودکان درک صحیح از رفتار خود ندارند

ایــن فعــال حقوق بشــر درباره جرائم زیر ســن ۱۸ ســال 
می گوید: همیشــه اعدام افراد زیر ۱۸ سال محل مناقشه بوده، 
ســازمان های حقوق بشر واکنش نشــان می دادند و طرفداران 
حقوق کودک می گفتند نباید کودک زیر ۱۸ ســال اعدام شود. تا 
اینکه در سال ۱۳۹۲ ماده ای تصویب شد که اگر کودکی زیر ۱۸ 
سال باشــد و مرتکب قتل شود، باید در پزشکی قانونی بررسی 
شود که از لحاظ بلوغ فکری در چه حدی است؛ یعنی متوجه 
عمــل خود بوده و تمییز قائل می شــده یا نــه. اگر فاقد قدرت 
تمییز بوده و درک درستی از عمل خود نداشته  است، مجازات 
نخواهد شــد. اما در این مورد باز هم بهتر اســت مسئله اعدام 
درخصوص کودکان زیر ۱۸ ســال اصالح شود و هر کودک زیر 
۱۸ ســال که مرتکب قتل می شــود، مطابق کنوانسیون حقوق 
کودک اعدام نشــود، قبال هم این موضوع بوده که کودک ۱۵ یا 
۱۶ ساله به دلیل ارتکاب قتل چند سال زندانی است و محاکمه 
می شــود و بعد وقتی به باالی ۱۸ ســال می رســد، باید آماده 
مجازات اعدام شــود که این جنبه انعــکاس منفی در جامعه 
داشــته و دارد؛ چون کــودکان درک صحیحی از اعمال و رفتار 
خــود ندارند، بنابراین قدرت تشــخیص و تمییــز رفتاری را که 

انجام می دهند، ندارند.
این وکیل ادامه می دهد: به نظر این قانون باید اصالح شود 
که کال افراد باالی ۱۸ ســال در صورت ارتــکاب جرم از اعدام 
نجات پیدا کنند. همچنین در زمانی که می خواهند بلوغ کودک 
را مورد ارزیابی قرار دهند، معموال ســؤاالتی از کودک توســط 
کارشناسان مربوط پرسیده می شود که از نظر روحی و روانی و 
توانایی تمییز فعل کودک نیست که بگوییم واقعا آگاه به عمل 
خود بوده یا نه، با وجود این بهتر اســت بر اســاس کنوانسیون 
حقــوق کودک، افراد زیر ۱۸ ســال از این نــوع مجازات معاف 

شوند.

مقنن ما باید گامی عملی و جدی برای لغو اعوام زیر ۱۸ سال بردارد. تعیین 
مشخص مرز سن مسئولیت کیفری بر اساس سن معین ۱۸ سال و نه اجمال و 

ابهام در سن رشد یک مسئولیت برای سیاست گذار کیفری است.
این یک تجربه جهانی اســت که حسب کنوانســیون های بین المللی اعدام 
افراد زیر ۱۸ ســال منع شده اســت. چنانچه میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی و کنوانســیون حقوق کودک زمینه ای برای جلوگیری از اعدام کودکان 
زیر ۱۸ ســال به عنوان تعهدات بین المللی فراهم آورده اســت. باری ما با دو 
مالحظــه مواجهیم؛ یکی اینکه راهی برای تســهیل ارتکاب جرم افراد زیر ۱۸ 
ســال فراهم نشــود و به عنوان نمونه زمینه ای فراهم نشــود که با استخدام 
افــراد زیر ۱۸ ســال قتل انجام یا قاچــاق تدارک یا اقداماتی کــه کیفر آن قتل 
است توســط افراد زیر ۱۸ سال تجویز شود که برای این مالحظه باید اقدامات 

پیشگیرانه لحاظ کرد.
از طرف دیگر چون بر مبنای موازین بین المللی افراد زیر ۱۸ ســال فاقد قوه 

تمییز و تشــخیص هستند و سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال قلمداد می شود، ما 
باید این چالش را حل کنیم؛ چراکه در قوانین ما ســن مجازات کیفری کودکان 
را ۱۵ ســال و مرادف با سن بلوغ و رشد می دانند در حالی که مبنای جهانی و 
اجماعی در زمینه حقوق کودک همان ۱۸ ســال است و قانون گذار ما باید این 

موضوع را مورد توجه کامل قرار دهد.
باید با اصالح قانون لغو اعدام افراد زیر ۱۸ ســال را تثبیت کرد. نباید زمینه 
محکومیت کشــور در حوزه حقوق بشــر را با قوانین به روزنشده فراهم کنیم. 
معنــای اجتهــاد متمرکز بر دو رکــن زمان باوری و خــردورزی ایجاب می کند 
سیاســت گذاری عمومی کیفری و جنایی در جهت ممانعت از اعدام افراد زیر 
۱۸ ســال حرکت کند. آنچه محمل اصلــی نگرش فقهی و تضاد آن با نگرش 
حقوق بشری اســت، ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال است. بسیاری از محاکم 
ما هم اکنون در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ ســال با استناد به قوانین و کنوانسیون 
جهانی که به تأیید کشــور ما حســب ماده ۹ قانون مدنی رسیده است، غیر از 

مجازات اعدام را تجویز می کنند. چنانچه با اتکا به میثاق جهانی حقوق کودک 
و تعهدنامه در زمینه منع مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال محقق شده 

و با این وصف نباید اعدام زیر ۱۸ سال تجویز شود.
اعدام به عنوان ســنگین ترین نوع از مجازات هــا در نظام حقوقی و کیفری 
به صورت کلی به عنوان خشــن ترین نوع از مجازات مطرح شده و الزم است 
درخصوص ماده ۹۰ قانون مجازات اسالمی که چگونگی صدور حکم مجازات 
قصاص و حد برای کودکان زیر ۱۸ ســال اســت، مشخص شود؛ چراکه در این 
قانون به صراحت اعدام کودکان زیر ۱۸ ســال ممنوع نشــده و اصالح صریح 

قانون مورد مطالبه است.
باید این مناقشه و اجمال تقنینی اصالح شود. قانون مجازات اسالمی سال 
۱۳۹۲ با تصویب ماده ۹۱ دست قضات را برای منع صدور احکام سلب حیات 
باز گذاشت. صالحیت تجویزی اختیاری یعنی در جرائم موجب حد یا قصاص 
هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ ســال، ماهیت جرم انجام شــده یــا حرمت آن را 

درک نکنند یا در رشــد و کمال عقل آنان شــبهه وجود داشــته باشد، حسب 
مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم 
می شوند. بر حســب تجربه و مشاهدات عینی و تجربی، کل محکومان زیر ۱۸ 
سال مشمول قاعده شبهه اند و قانون بر اساس استثنائات وضع نمی شود و این 
روند باعث پرهزینه شدن چهره حقوق بشری ایران شده و البته تالش نهادهای 
مدنی و ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه در جهت عدم اجرای حکم اعدام مؤثر 

بوده اما تغییر قانون الزم است.
مثال پیشــنهاد شــده برای قصاص زیر ۱۸ ســال صندوقــی از طرف دولت 
پیش بینی شــود که چند برابر دیه را تأمیــن کند تا اولیای دم انگیزه انصراف از 
قصاص داشــته باشند یا گروه هایی از دستگاه قضا و اجرای احکام و نهادهای 
مدنــی راجع به هــر حکم با خانواده اولیای دم گفت وگــو می کنند و خواهان 
انصراف می شــوند و کمپین هایی راه می افتد که همه خوب و حسنه است اما 

اصل کار این است که اعدام زیر ۱۸ سال منع شود.

سه شنبه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۴

وکیل دادگستری
صالح  نقره کار

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

انگشــتر ۷- هراس انگیز- مخفیانه- بلندتریــن قله زاگرس 
۸- روزانه- سر به هوا ۹- پرنده نوک  دراز- فریاد شادی- کیسه 
نایلونی دسته دار ۱۰- رســم و سنت- تازه بالغ شده- مطلب، 
مقوله ۱۱- برابر- خشــک- از القاب امام زمان(ع) ۱۲- سوره 

هفتادوششم قرآن- اتاق قطار مسافربری- ماهی ۱۳- نوعی 
باالپــوش- از مقام هــای کلیســایی- نوعی چســب نجاری 
۱۴- مجموعه عواملــی کــه مقدمه کاری هســتند- رزیدنت 

۱۵- آسانی- کتاب آدولف هیتلر- دهمین خلیفه اموی افقی: 
 ۱- نویســندگی- ازدست دادن تعادل روانی- رونوشت 
۲- زائوترســان- نام خداونــد در دین یهــود- از نام های 
قدیمــی یزد ۳- نویســنده کتــاب رفاقت به ســبک تانک 
کــه حکایت هــای طنــز دفاع مقــدس اســت- فتنه جو 
۴- درختی جنگلی- سرمشق- تازه ساخته شده ۵- واحد 
 اندازه گیری تــوان  الکتریکی- هیزم- گلی زیبا و خوشــبو 
۶- بی خبر از خود- گاز المپ های تبلیغاتی- رئیس نقاالن 
و معرکه گیــران در دوره صفوی ۷- قســمت کوچکی از 
خمپــاره که بر اثر انفجار جدا شــده باشــد- اهل هرات- 
مرتجع معروف ۸- مذکر- ماه ســوم میالدی- شــهری با 
تأسیسات هسته ای- ضربه سر در فوتبال ۹- چوبه اعدام- 
بدون تغییر- پوســت دانه گندم ۱۰- یــوغ- عنصر اصلی 
تمام مواد آلی- تحویل دادن ۱۱- به وجودآوردن- شــهری 
در آذربایجان غربی- فرمان ســکوت ۱۲- جاهل- شیوه و 
روش- از آفات گیاهی ۱۳- آخرین یک رقمی- کنایه از آدم 
فاسد و ریاکاری که خودش را نیکوکار و مصلح جا می زند 
۱۴- سبد نان اروپا لقب این کشور است- پوشیده و پنهان- 
یازده ۱۵- پشیمانی- شهر مقدس برهماییان- خوبی ها و 

نیکی ها 

عمودی: 
۱- پشــیمان- قهرمان ملی آفریقــای جنوبی- برکت 
ســفره ۲- برخــی از ایــن آب ماهی می گیرنــد!- فیلمی 
ســاخته ریدلی اســکات با بازی راســل کــرو ۳- زیبایی- 
لقبــی در هند- اندک ۴- کامیون ارتشــی- آماســیدگی- 
عدالت پیشه ۵- کشته شــدگان در راه خدا- چاک- شهری 
در اســتان فارس ۶- شیفته و شیدا- ســهیم- زینت روی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۱۷      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۱۶

   سودوکو سخت  ۳۲۱۳   

   سودوکو ساده  ۳۲۱۳   

کودک نیز درباره این مســئله می گوید: بچه ای که از سن پایین 
مرتکب قتل می شود، نگهش می دارند تا ۱۸ سالش شود و بعد 
هم معموال چند ســالی طول می کشــد تا اعدام شود؛ در واقع 
عالوه بر مجازاتی که متحمل می شود، چند سال هم در زندان 

می ماند و در واقع مجازات مضاعف به او تحمیل می شود.
این قانون برای مردم نیســت، اگر بود در مخالفتش کمپین 

راه نمی انداختند
بابــک پاک نیا، وکیــل پایه یک دادگســتری و عضــو کانون 
وکالی مرکز، با اشــاره به برخی قوانین مانند اعدام زیر ۱۸ سال 
می گوید: از سه منظر می توان به این موضوع اشاره کرد؛ منظر 
اول این اســت که ما به چه قانونی، قانون خوب می گویم؟ این 
بــه نظر قانون گذار بســتگی دارد؛ یک قانون گــذار صالح همه 
مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عرفی را در نظر می گیرد 
و بعد وضع قانون می کند. در کل قانون وضع می شــود که به 
نظم موجود انســجام ببخشــد، حال اگر قانون گــذار در ایجاد 
قانون فقط بعد مذهبی یا سیاســی را در نظر بگیرد، آن قانون 
مورد اشــتراک مردم نیســت، بنابراین قانون را نقض می کنند، 
محترم نمی دارند و از نقض آن احســاس شرمساری نمی کنند. 
مثل قانون  داشــتن ماهواره که اگر ماهواره داشته باشید مجرم 
هستید و این را مقایســه کنید با سرقت که چقدر مورد مذمت 
دیگران قرار می گیرد ولی برای داشــتن ماهواره کســی دیگری 
را مذمت نمی کنــد، پس در جرم انگاری ای کــه برای ماهواره 
صورت گرفته هیچ کدام از مسائل روز، عرفی و فرهنگی در نظر 
گرفته نشــده و فقط امر سیاســی در نظر گرفته شده است. این 
وکیل اضافه می کند: در کنارش ما اعدام افراد زیر ۱۸ ســال را 
که مرتکب جرم می شــوند، داریم. باید ببینیم قانون گذار برای 
اجرای این قانون به مسائل روز فرهنگی و اجتماعی هم اشاره 
دارد یا فقط از بعد سیاســی و شرعی به موضوع نگاه می کند. 
وقتی عکس العمل جامعه را نسبت به اعدام در نظر می گیریم، 
می بینیم که اساســا این قانون برای مردم وضع نشــده، در غیر 
این صورت شــاهد ایــن تعداد کمپین و مســائل مختلف برای 
جلوگیری از اعدام نبودیم. توجه کنید این قانون است که باعث 
ایجاد نظم می شــود ولی اتفاقا اعمال این قانون نظم عمومی 
جامعه را به هم می زند؛ در واقع قانونی که باید ایجاد نظم کند، 
خود آن احساسات مردم را جریحه دار می کند. از طرف دیگر ما 
عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم البته به صورت مشروط، 
یعنی گفتیم آنجا که خالف شــرع و قوانین ما باشد، حق داریم 
از اجرای آن امتناع کنیم. یکی از مســائل مهم این کنوانسیون، 
عنوان کودک برای افراد زیر ۱۸ سال است؛ در صورتی که کشور 
ما در این زمینه فقط بعد دینی، فقهی و شــرعی موضوع را در 
نظر گرفته و گفته هرکس به ســن بلوغ برســد کودک نیست. 
حتــی خود فقه هم نظر متفاوتی دارد؛ یعنی اگر فقه را هم در 
نظــر بگیریم، اوال فقه پویا را در نظر نگرفته ایم، در این موضوع 
معیــن نظرات فقهی مخالف این را هم داریــم که آنها را کنار 


