
 سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه

تر از آن  جوان  خاص،  سني  تر از  پايين  كان در  ود

هستند كه مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش 

كه  چه  ضمني از آن ست  هومي ا ين مف شد. ا ها با آن

شده  شاره  به آن ا كودك  قوق  سيون ح ها در كنوان بار

است. بر همين مبنا است كه در اين كنوانسيون از 

ش براي ك سني را  كه  ست  شده ا سته  ضو خوا ورهاي ع

كودك  تر از آن ،  پايين  كه  ند  يين كن كان تع كود

يز  يران ن شد. در ا فري نبا جازات كي قانون م شمول  م

نان  فال و نوجوا گاه اط شكيل داد حه ت به الي سيدگي  ر

ير  قوقي  ۸۱ز ضايي و ح سيون ق تازگي در كمي به  سال 

صويب آن  صورت ت ست و در  شده ا غاز  لس آ كان مج كود

سال از مجازات هايي همچون اعدام معاف شده  ۸۱زير 

بود.  ند  يف خواه شمول تخف يز م موارد ن ساير  و در 

تصويب قوانين ويژه كيفري براي كودكان مساله يي 

شورها و  سياري از ك ير در ب هاي اخ سال  كه در  ست  ا

حتي در برخي كشورهاي منطقه نيز مورد توجه قرار 

 گرفته است. 

سال  ۸۱فرد بزرگسال كسي است كه به سن در پاكستان 

سال نيز چنانچه  ۸۱تا  ۷رسيده باشد و كودك ميان 

بلوغ او براي درك ماهيت عملي كه مرتكب شده كافي 

هد  فري خوا سووليت كي قانون م شمول  سد م ظر بر به ن

 بود. 

ساله در برابر  ۸۱تا  ۸۱در عربستان سعودي، كودك 

ظام ا شته و ن سووليت دا خود م تي جرايم  صالح و تربي



براي كودك در نظر گرفته شده كه البته آسيبي را 

براي او به همراه ندارد. كودك به دليل جرمي كه 

تاري  با رف خود  قانوني  قيم  ضور  شده در ح كب  مرت

سوول  قيم م يرد و  مي گ قرار  بازجويي  مورد  سب  منا

اگر تنبيهي مورد نياز باشد جبران خطاي كودك است. 

به شكل راهنمايي و اقامت در يك مركز مراقبت هاي 

سد. در  سيبي بر به وي آ كه  بدون اين ست،  ماعي ا اجت

جازات  سن م فري،  جازات كي قانون م بق  يز ط طر ن ق

شخص  گر  ست؛ ا شده ا شرح داده  نه  بدين گو كان  كود

تر از  بزرگ  جرم،  تر از  ۷م چك  سال  ۸۱سال و كو

ر صورتي بار مسووليت كيفري بر دوش او باشد تنها د

قرار خواهد گرفت كه به حد كفايت در هوشياري براي 

قضاوت درباره ماهيت و عواقب عمل خود بالغ باشد. 

در قانون اين كشور البته هيچ گونه تفاوتي ميان 

ندارد.  جود  سران و تران و پ فري دخ سووليت كي سن م

سن  لب  پايي، اغ شورهاي ارو يان ك ما در م سال  ۸۴ا

براي بر عهده گرفتن مسووليت كيفري در نظر گرفته 

سالگي حداقل مجازات براي  ۸۱شده است و تا قبل از 

كودكان اعمال مي شود. در بيشتر كشورهاي امريكاي 

التين نيز اصالح قانون مجازات اطفال در دست بررسي 

يل،  فري در برز سووليت كي سن م جه آن  ست و در نتي ا

سال رسيده است. كودكان ميان  ۸۱كلمبيا و پرو به 

مل  ۸۱تا  ۸۱ براي ع شخيص،  صورت ت يز در  سال ن

هاي  گاه  شده و در داد شمرده  سوول  شان م كابي  ارت

 مربوط به اطفال به جرايم آنها رسيدگي مي شود.


