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 مجبزات قبنون در کیفری مسئولیت و رشد پیرامون حقوقی و فقهی پژوهش
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 چکیده

کرِ هربدُ   ، ثبشرذ  هری هْن حمَق کیفري ایرراى  سبل ٍ هحجَریي یکی از هسبئل  71هسئَلیت کیفري ٍ هجبزات فرد ثبلػ کوتر از 

 فرَاى  هری پر  از ثررسری هَضرَع ثرِ رٍص فَطریفی ٍ  ٌریي       ، لبًَى هجبزات اسالهی ثِ ایي هَضَع اختظبص یبفتِ اسرت  37

ثراي احرراز شرجِْ    37هجَز هفبد هبدُ ، ّبي عوذي هستَجت لظبص ًوَد کِ یکی از هَارد کبستي از هظبدیك لبفل گیري ًتیجِ

 ٌیي افرادي هبّیرت جررم ارفکربثی ٍ یرب حرهرت آى را درن       کِ ٌّگبهی. سبل است 71کوبل عمل افراد ثبلػ کوتر از  در رشذ ٍ

در هَارد علن لبضی ثر فمذاى درن حرهت جررم ارفکربثی هسرتَجت    . ًکٌٌذ هستَجت لظبص ًیستٌذ ٍ شالق حذي هٌتفی است

ًظرر  ، ثبشذ هوکي است دادگربُ  7932لبًَى هجبزات اسالهی  37 سبل کِ هشوَل هبدُ 71حذ یب لظبص فَسط فرد ثبلػ کوتر از 

ثرذیي فرفیرت   . استعالم کٌذ یب الذام همتضری دیگرري را اًجربم دّرذ    ، پسشکی لبًًَی را ثراي فشخیض رشذ ٍ کوبل عمل هرفکت

یرِ فجرذیل   از هظبدیك شجِ عوذي هسرتَجت د  ًَعی ثِبري از هظبدیك ضرة ٍ جرح هٌتْی ثِ فَت یشَد ٍ ثس لظبص هٌتفی هی

. شرَد  سبل در عول ٍ لبًًَی جلرَگیري هری   71عوذي هتْوبى زیر  جرائني فحول لظبص یب شالق  شًَذ ٍ از اًتمبدّب درثبرُ هی

ِ  ( سربل  71) در پیًَذ ثب عٌبطر هبدي ٍ هعٌَي لتل در زهبى ارفکبة جرم است ٍ اگر پ  از ثلَغ، طغر یب جٌَى هرفکت ي  یرب افبلر

زهبى ٍلَع جرم ّوبى زهبى ارفکبة جرم اسرت ٍ ًرِ   . سرایت فَت شَد هرفکت هستَجت لظبص ًیستعلیِ در اثر  هرفکت هجٌی

فبطلِ زهبًی ارفکبة لترل ٍ ًتیجرِ ثعرذي در فعیریي ًرَع      ( عبلل) اهب ثراي اشخبص هرفکت ثبغ ٍ هسئَل؛ زهبى فَت هحٌی علیِ

ا . م. ق 227هربدُ  ایي هَضرَع از فجظررُ   ) وبل استلبثل اع ّب آىلتل عوذي یب شجِ عوذي ٍ یب خطبي هحض ٍ کیفر ّر کذام از 

 (.شذ خَرشیذي ًیس ثرداشت هی 7919
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