
 

 

 

 

 

 

 

 

فمِ ٍ حمَق سیبسی، ػلَم هطبلؼبت  

7931 تببستبى، 2، ضوبرُ 4دٍرُ   

777 -722صفحبت   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 

 ایران کیفری حقوق در نوجوان مسئولیت قلمرو بررسی
 

 ارشدی بببک
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 چکیده

ای وِ طی آى، فزد اس دٍراى ػذم هسئَلیت ویفزی ایبم طفَلیت فبصلِ گزفتِ است ٍ البتِ ٌَّس  هزحلِ ػٌَاى بِدٍرُ ًَجَاًی 

است.  بزاًگیش چبلصی ایبم بشرگسبلی ًیست، بسیبر هْن ٍ اس هٌظز حمَلی ًیش آهبدُ ٍ هحیب بزای پذیزش هسئَلیت تبم ویفز

هالن ٍ هببًی هسئَلیت ویفزی در فمِ ٍ حمَق رسیذى فزد بِ سي بلَؽ ضزػی ٍ سي بلَؽ ضزػی ًیش بِ هؼٌبی رسیذى فزد 

ًىبتی هبًٌذ لَای ػبللِ ٍ  )دختز ٍ پسز( بِ سي خبصی است وِ در ضزع ٍ لَاًیي همزر ضذُ است، البتِ ػالٍُ بز ایي هَارد

رٍیىزدّبی هختلفی در خصَظ هسئَلیت  ّزرٍی بِخَاّذ بَد.  هؤثزدرن هَضَع جزم ًیش در ایجبد هسئَلیت ویفزی ًَجَاى 

ویفزی ًَجَاًبى ٍ هیشاى آى در فمِ ٍ حمَق هطزح است وِ بز اسبس آى، هالن ٍ هبٌبی هسئَلیت در فتبٍی فمْی ٍ ًصَظ 

، ػزفی بَدى آهبدگی ضٌبسی جزمضذُ است. گفتوبى  تأویذلَؽ ٍ ... بِ چبلص وطیذُ ضذُ است ٍ یب بز آى لبًًَی ًظیز سي، ب

پذیزش هسئَلیت، لَُ ادران ػالٍُ بز سي بلَؽ ٍ ّوچٌیي تفىیه دلیك طفل اس ًَجَاى ٍ هببًی آى ٍ صغیز هویش اس غیز هویش 

ست. تالش دارین تب هَارد اختالفی در خصَظ هسئَلیت ویفزی ٍ سبیز هفبّین هزتبط ًیش بب بزخَردّبی هتفبٍتی رٍبزٍ ا

هَرد هطبلؼِ ٍ  7932ًَجَاى را بز اسبس هَاسیي فمْی ٍ حمَلی ٍ تَجِ بِ تغییزات صَرت گزفتِ در لبًَى هجبسات اسالهی 

ٍ لصذ در ًَجَاى ضزایط هسئَلیت هبًٌذ ػمل ٍ اختیبر  وِ درصَرتیدّذ وِ  ّبی تحمیك ًطبى هی بزرسی لزار دّین. یبفتِ

ًَجَاى را بِ هجبسات هحىَم وزد، ّوچٌیي دریبفتین وِ سي هسئَلیت ویفزی در دختزاى ٍ پسزاى  تَاى هیٍجَد داضتِ ببضذ 

یىسبى ًیست ٍ سي هالن هْوی در تبییي هسئَلیت ویفزی ًَجَاًبى  ّب آىآى سي هسئَلیت  تبغ بِبلَؽ است ٍ  ٍاسطِ بِ

تغییزات هتٌبسبی را وِ بخطی  تَاى هیاجتْبد پَیبی فمِ ضیؼِ  بز تىیِتضیبت هىبًی ٍ سهبًی ٍ دارد، ّزچٌذ وِ بب تَجِ بِ هم

 اس آى بب لَاًیي جذیذ هحمك ضذُ است، در خصَظ هسئَلیت ویفزی ًَجَاًبى هتصَر بَد.
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