تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و بعد از آن در قانون
آیین دادرسی کیفری سال 2931
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چکیده
مباني حقوق بشری و جرم شناسي ،پيش بيني يك نظام دادرسي افتراقي را برای اطفال بزهكار ايجاب مي كند .اين
رويكرد در ايران نيز از سال ها موجود بوده است .لكن قانون آيين دادرسي كيفری1932با معرفي ساختاری جديد،
تغييرات قابل توجهي را دراين زمينه ايجاد كرده است .دادرسي كيفری ويژه اطفال كه از بدو تماس كودك و نوجوان
با مقامات انتظامي و قضايي ،به لحاظ ارتكاب اعمال مغاير با قانون جزا ،تا خاتمه رسيدگي به اتهام او جريان دارد،
از حيث ضرورت تأ مين هدف واالی انساني اصالح و تربيت و پيشگيری از وقوع جرم ايشان ،واجد اهميت فراوان
است .شيوه دادرسي اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شيوه دادرسي بزرگساالن مي باشد .و
تشريفات دادرسي خاصي در مورد آنها اعمال مي شود .از جمله اين كه پليس و قضاتي كه منحصراً يا غالباً در
دادرسي اطفال فعاليت دارند ،بايد از طريق ايجاد دوره های آموزشي با علوم مختلفي از قبيل روان شناسي كودك،
مددكاری اجتماعي و جرم شناسي آشنايي كاملي داشته باشند .دادرسي بايد كامالً غيرعلني و با حفظ حريم اطفال
انجام گيرد .تشكيل پرونده شخصيت كه حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشكي ،روان شناسي ،مددكاری
و جرم شناسي است ،در كنار پرونده كيفری به منظور اتخاذ واكنش مناسب با شخيصت و منش طفل يا نوجوان
ضرورت دارد .قانون آيين دادرسي كيفری چه در مرحله تحقيقات مقدماتي و چه در مرحله دادرسي از رهگذر
تأ سيس نهادهای جديدی از قبيل دادگاه اختصاصي برای اطفال ،دادسرای اطفال ،پليس اطفال و الزام به تشكيل
پرونده شخصيت ،اقدام به ساماندهي نظامي افتراقي نموده است .اين امر مي تواند ناشي از تأثيرپذيری آگاهانه
قانونگذار از برخي الگوهای عدالت كيفری اطفال باشد.
کلید واژه ها :دادرسي اطفال ،افتراقي شدن دارسي ،تحقيقات مقدماتي ،عدالت كيفری ،ميانجيگری ،مددكاراجتماعي

 -1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 -2دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

 .1تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان
در دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار و در حالت خطرناك ،تحقيقات مقدماتي ساده و سريع انجام مي گيرد زيرا هدف از
كشف ،تعقيب و دادرسي ،اصالح و تربيت و يا درمان برای عادت دادن به زندگي عادی اجتماعي است(.موسوی:1932 ،
)279
 .1-1مرجع انجام دهنده تحقيقات مقدماتي
به موجب ماده  232قانون آيين دادرسي كيفری  ، 1932در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ،شعبه ای از
دادسرای عمومي و انقالب با عنوان دادسرای ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند
بازپرس ،تشكيل مي شود .در ادامه ماده بيان مي دارد كه تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرايم
مواد  903و  940اين قانون كه به طور مستقيم از سوی دادگاه صورت مي گيرد ،در اين دادسرا به عمل مي آيد .در
خصوص جرايم افراد زير  12سال اين ماده بيان مي دارد كه تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده سال به طور
مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهده ضابطان
دادگستری و دادسرا است انجام مي دهد .جرايم موضوع ماده  903كه شامل جرايم زنا و لواط و سايرجرايم منافي عفت به
طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي شود .عالوه بر اين به موجب ماده  940نيز ،جرايم تعزيری درجه هفت و هشت،
به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود.
.2-1

تحقيقات مقدماتي در جرايم مشهود و غير مشهود

تبصره  2ماده  232بيان مي دارد :در جرايم مشهود  ،هرگاه مرتكب طفل يا نوجوان باشد ،ضابطان دادگستری مكلفند نسبت
به حفظ آالت و ادوات ،آثار ،عالئم و داليل جرم اقدام نمايند ،لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل و نوجوان را ندارند و
در صورت دستگيری وی  ،موظفند متهم را حسب مورد  ،فوری به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند.
اقتضای وقت اداری و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.
.9-1

احكام و تصميمات دادگاه اطفال

 .1-9-1قرار های تأمين كيفری اطفال
قانون گذار در ماده  217قانون آيين دادرسي كيفری مقرر نموده است كه« :به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع
وی ،جلوگيری از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده برای جبران ضرر و زيان وی ،بازپرس پس از تحقيق در
صورت وجود داليل كافي و پس از تفهيم اتهام به وی يكي از قرارهای تأمين زير را صادر مي كند:الف) التزام به حضور با
قول شرف ب) التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ) التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف ت) التزام به
عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام ث) التزام به معرفي نوبه ای خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع
قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج) التزام مستخدمان رسمي كشوری يا نيروهای مسلح به حضور با تعيين وجه التزام

پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوطه چ) التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت
تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح)اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله خ) اخذ وثيقه اعم از وجه نقد ،ضمانت نامه بانكي – مال منقول يا غير منقول د)بازداشت
موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني.
در اين راستا ماده  237ق.آ.د.ك جديد رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان مقرر نموده است« :در جريان تحقيقات
مقدماتي مرجع قضايي حسب مورد ،اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين ،اولياء ،يا سرپرست قانوني يا
درصورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند مي سپارد.
اشخاص مذكور ملتزمند كه هر گاه حضور طفل يا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند .افراد باالی  12تا
 13سال نيز شخصا ملزم به معرفي خود به دادگاه مي باشند .در صورت ضرورت ،اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان باالی
 12سال امكانپذير است .در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش بيني شده در ماده()297
اين قانون ،دادسرا يا دادگاه مي تواند با رعايت ماده  293اين قانون قرار نگهداری موقت آنان را در كانون اصالح و تربيت
صادر كند(.تبصره :قرار نگهداری تابع كليه آثار و احكام بازداشت موقت است).
در خصوص اين ماده نكات قابل تأملي به نظر مي رسد كه شايسته است به بررسي آنها پرداخته شود:
نخست اين كه :ضمانت اجرای عدم معرفي كفيل يا عدم ايداع وثيقه در مقررات دادرسي كيفری بازداشت موقت نيست و
به محض توديع وثيقه يا معرفي كفيل و احراز اعتبار كفيل دادگاه مكلف به قبولي قرار و آزاد كردن متهم است.
دوم اين كه :جرايم احصا شده دراين ماده بسيار متنوع و گسترده است .جرايم عليه امنيت كه قانونگذار در قانون مجازات
اسالمي در برخي از عناوين به جرم انگاری موسع دست زده است و همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آن ثلث ديه
كامل يا بيش از آن است ،ديه مجاز ات قانوني برای جرايم غير عمدی است و در اين موارد سوء نيت مجرمانه و سبق
تصميم بر ارتكاب جرم وجود ندارد تا بازداشت ( نگهداری موقت ) مرتكب توجيه قانوني و منطقي يابد(.دهقاني:1937 ،
.)37
 .2-9-1قرار نظارت قضايي
قانون آيين دادرسي كيفری عالوه بر پيش بيني قرارهای تأمين كيفری وساير قرارهای اعدادی همچون قرار تأمين خواسته
در مواد 247قانون آيين دادرسي ،به پيش بيني يك قرار جديد به نام «قرار نظارت قضايي» پرداخته است و در اين ماده مقرر
كرده است« :بازپرس مي تواند متناسب با جرم ارتكابي ،عالوه بر صدور قرار تأمين ،قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا
چند مورد از دستورهای مقرر در اين ماده است ،برای مدت معين صادر كند.
همانگونه كه اين ماده تصريح نموده است اين قرار با توجه به نظر مقنن ،مي تواند در كنار قرارهای تأمين كيفری صادر
شود و از آن جهت كه ماهيت همه ی تدابير اتخاذ شده در بندهای آن جنبه تاميني و بازدارنده دارد ،در خصوص جرايم
ارتكابي از سوی اطفال و نوجوانان بسيار مي تواند موثر و كارا باشد .لذا ،به نظرمي رسد در خصوص جرايم ارتكابي اطفال
و نوجوانان هم ،هر چند در ماده  237قانون آيين دادرسي ،تصريح نگرديده ،ولي به لحاظ عموميت اين بحث مي تواند از
سوی مقام قضايي در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار مورد اعمال قرار بگيرد.

 .9-9-1قضازدايي
برخالف شيوه های سنتي قضازدايي كه تنها هدف اجتناب از ورود به سيستم دادگستری كيفری را بدون پيشنهاد راهكاری
جايگزين ،دنبال مي كرد .شيوه های نوين قضازدايي به دنبال آن هستند كه نه تنها از ورود به سيستم دادگستری جلوگيری
به عمل مي آورد بلكه با ارائه راهكارهای اجتماعي و رفع اختالل ايجاد شده از جرم و يا ترميم رابطه اجتماعي بپردازد.
اسناد بين المللي مربوط به عدالت اطفال نيز ايده ترميمي را مد نظر و گسترش قرار داده اند؛ زيرا اسناد مذكور به صراحت
دولت ها را دعوت كرده اند تا مكانيزم های قضازدايي را بسط و توسعه دهند .در اين رابطه مي توان اسناد مهمي از قبيل:
حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد رای دادرسي ويژه نوجوانان مصوب ( 1332قواعد پكن) ،اصول بنيادی راجع به
توسل به برنام ه های عدالت ترميمي درزمينه كيفری مصوب شورای اقتصادی و اجتماعي ملل متحد در سال  2002و توصيه
نامه شماره  ،20مصوب  17سپتامبر  1337شورای اروپا در زمينه واكنش اجتماعي مربوط به افراد بزهكار را متذكر
شد(كريمي.)433:1932 ،
 .4-9-1ارجاع به ميانجي گری
«ميانجي گری را مي توان فرآ يند سه جانبه يا سه طرفه ای دانست كه فارغ از تشريفات معمول در فرآيند كيفری براساس
توافق قبلي شاكي(بزه ديده) متهم(بزهكار) با حضور شخص ثالثي به نام(ميانجي) به منظور حل و فصل اختالفات و مسائل
مختلف ناشي از جرم آغاز مي شود» (نجفي ابرندآبادی)14:1932،
ميانجيگری كيفری دارای انواع متعددی است كه مي توان آنها را در سه نوع ميانجيگری تقسيم كرد اين سه نوع عبارتند از:
ميانجيگری كيفری جامعوی ،ميانجيگری كيفری جامعوی همراه با نظارت مقام قضايي و ميانجيگری كيفری قضايي ،پليسي
يا ميانجيگری كيفری درون سيستمي.
در خصوص كاربرد ميانجيگری در دادرسي دعاوی اطفال و نوجوانان ماده  32قانون جديد به آن پرداخته است و با
مالحظه اين ماده و دقت در آن معلوم مي گردد كه ميانجيگری پذيرفته شده در اين قانون از نظر تقسيم بندی از نوع دوم
يعني ميانجيگری جامعوی همر اه با نظارت قضايي مي باشد .الزم به ذكر است كه تالش در جهت صلح و سازش و در
صورت تشخيص ،ارجاع موضوع به ميانجيگری به صورت تكليف قانوني برای دادسرا و دادگاه پيش بيني نشده است .اين
راهكار نه تنها در مرحله تعقيب و رسيدگي امكانپذير است بلكه به موجب قانون جديد در مرحله ی اجرای حكم نيز
امكان پذير مي باشد.
 .2-9-1قرار ترك تعقيب
اين قرار برای نخسين بار در قانون آيين دادرسي كيفری  1973در تبصره ( )1ماده  177در اختيار مقام قضايي گذاشته شد.
بنا به درخواست شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت بدون اعالم گذشت قطعي به منظور ترك تعقيب يا محاكمه صادر
مي شود اين قرار از زمره قرارهای نهايي محسوب مي شود و اگر توسط بازپرس صادر شود بايد به تأييد دادستان
برسد(جوانمرد ،زمستان  .)213 :1937گذشته از مباحث فوق ،ماده( )30قانون آيين دادرسي كيفری جديد نيز مقرر نموده
است« :در جرايم تعزيری درجه ه فت و هشت ،چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد ،در صورت فقدان سابقه
موثر كيفری ،مقام قضايي مي تواند پس از تفهيم اتهام با مالحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه

موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم با رعايت مقررات قانوني ،فقط يك بار از
تعقيب متهم خودداری نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند .اين قرار ظرف  10روز از تاريخ ابالغ ،قابل اعتراض در
دادگاه كيفری مربوط است ».اين دو ماده يعني ماده ( )30قانون آيين دادرسي جديد و تبصره ( )2ماده ( )177ماهيتا يك
نوع قرار را مورد تصريح قرار داده اند .نكته ديگری كه با دقت در مفاد ماده به نظر مي رسد اين امر است كه صدور قرار
ترك تعقيب در اختيار دادستان مي باشد چرا كه امر تعقيب در نظام حقوقي كيفری ايران با دادستان مي باشد و از سوی
ديگر به نظر مي رسد بازپرس هم مي تواند چنين درخواستي را از دادستان بنمايد.
 .3-9-1تعليق تعقيب
در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان به دادسرا و دادگاه اختيار موقوف يا معلق نمودن تعقيب اطفال و نوجوانان
بزهكار با وجود شرايطي اعطا شده است .اعطای اين اختيار در واقع نوعي كيفر زدايي است؛ بدين معني كه با موقوف يا
معلق نمودن تعقيب طفل و نوجوان بزهكار از اجرای مجازات پيشگيری به عمل مي آيد ضمن اين كه در صورت تعليق
تعقيب شخص بزهكار هر آن خود را تحت نظارت قانون احساس نموده و مواظب رفتارهای خويش خواهد بود كه
مرتكب جرم ديگری نشود و نكته قابل توجه اين كه تعليق تعقيب غير از تعليق مراقبتي يا تعليق اجرای مجازات مي باشد
كه در اكثر نظام های حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران پيش بيني شده است .اين تأسيس كه در راستای قضازدايي صورت
گرفته است ،در ماده  12قانون آيين دادرسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است .مطابق اين ماده« :در جرايمي كه
مجازات قانوني آنها حبس كمتر از سه سال يا مجازات تعزيری ديگری غير از حبس خواه به تنهايي و يا توام با مجازاتهای
ديگر باشد ،دادسرا يا دادگاه مي تواند با مالحظه شخصيت ،منش ،وضع اجتماعي و تحصيلي متهم واوضاع و احوال وقوع
جرم ،تعقيب كيفری را به شرطي كه م تهم شاكي يا مدعي خصوصي نداشته باشد ،حسب مورد موقوف يا از يك تا سه سال
معلق نمايد.
بحث موقوف نمودن تعقيب به نحوی كه در ماده مذكور مقرر داشته است امری كامال نو و بدون سابقه در سيستم حقوقي
ايران است ،زيرا موقوفي تعقيب كه در قوانين مختلف پيش بيني گرديده  ،تحت شرايطي است كه در همان قوانين قيد شده
است مثل گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت يا نسخ مجازات قانوني و ....وآنچه كه در قانون آيين دادرسي
در ماده ياد شده به عنوان موقوف نمودن تعقيب در جرايم اطفال و نوجوانان پيش بيني شده دچار ابهام است ،به لحاظ
اينكه حدود و چهارچوب اين قرار مشخص نشده است .با توجه به اينكه هدف از انجام اقدامات حمايتي در مورد اطفال و
نوجوانان اصالح آنان و پيشگيری از ارتكاب مجدد جرم مي باشد مبنای حقوقي اين نوع قرار موقوفي تعقيب مشخص نمي
باشد
 .2تشريفات خاص رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي كيفری
مقررات مربوط به نحوه رسيدگي در دادگاه های كيفری به دو دسته مقررات عمومي و مقررات اختصاصي تقسيم مي شوند.
مقررات عام آن دسته مقرراتي مي باشند كه اختصاص به دادگاه خاصي نداشته و در تمامي دادگاه های كيفری اجرا مي
گردند .مقررات اختصاصي مقرراتي هستند كه مخصوص دادگاه های خاصي بوده و در ساير محاكم اجرا نمي شوند .در اين

قسمت به مقررات اختصاصي قانون آيين دادرسي كيفری كه به ترتيب رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان اختصاص دارد
مي پردازيم .اين مقررات در مبحث دوم فصل ششم از بخش سوم قانون آيين دادرسي وضع شده اند.
 .1-2ابالغ وقت رسيدگي و حضور اشخاص در جلسه رسيدگي
تعيين و ابالغ به موقع وقت رسيدگي از حقوق اساسي طرفين يك دادرسي عادالنه مي باشد .رسيدگي به جرايم در قانون
آيين دادرسي با دو شيوه صورت مي گيرد  :با كيفرخواست و بدون كيفر خواست .رسيدگي به جرايمي كه با صدور كيفر
خواست در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود بر اساس مقررات عمومي خواهد بود اما در رسيدگي بدون كيفر
خواست برخي از مقررات عمومي لحاظ نمي گردد.
 .2-2رسيدگي بدون كيفرخواست
جهت جلوگيری از اطاله دادرسي  ،در رسيدگي به برخي جرايم مي توان بدون صدور كيفرخواست عمل كرد .در جرايم
تعزيری درجه شش  ،هفت و هشت اطفال و نوجوانان و همچنين در جرايم تعزيری كه مجازات قانوني آنها غير از حبس
است  ،هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين در صورت داشتن وكيل  ،وكيل او حاضر باشند و
درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد  ،مطابق تبصره  2ماده  412دادگاه مي تواند بدون تعيين
وقت ،رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
 .9-2رسيدگي با كيفرخواست
به لحاظ تأ ثير تفكيك سني صورت گرفته در قانون آيين دادرسي نيز سه نوع ابالغ و تعيين وقت مي تواند صورت گيرد.
اول ابالغ به متهمين بزرگسال ،دوم ،ابالغ به متهمين دارای هجده سال و در نهايت ابالغ به متهمين كمتر از هجده سال.
بنابراين در خصوص اطفال و نوجوانان بايستي قائل به تفكيك شده و افراد هجده سال و بيشتر را از افراد كمتر از هجده
سال جدا سازيم .بنابراين در صورتي كه متهم به هجده سالگي نرسيده باشد به داليل جرم شناختي همچون دوری جستن از
برچسب زني ،نيازی به ابالغ وقت دادرسي به شخص متهم نيست و در جرايم تعزيری درجه يك تا پنج و همچنين در
جرايم تعزيری كه مجازات قانوني آنها حبس است مطابق ماده  412قانون آيين دادرسي ،دادگاه اطفال و نوجوانان وقت
جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين ،اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوانان ،وكيل وی و دادستان و شاكي ابالغ مي
كند .در صورتي كه حين رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد ،وقت دادرسي مطابق تبصره  1ماده  412به متهم يا
وكيل او ابالغ مي شود .بدين ترتيب در صورتي كه فردی در هفده سالگي مرتكب جرمي شده و قبل از هجده سالگي او به
جرمش رسيدگي شود ،نيازی به ابالغ وقت رسيدگي به متهم نيست اما در صورتي كه در هجده سالگي به جرم او رسيدگي
شود بايستي زمان رسيدگي به وی نيز ابالغ گردد .در برخي موارد اين امكان وجود دارد كه زمان دادرسي به افرادی ابالغ
نشود اما رعايت منافع اطفال و نوجوانان اقتضا مي كند كه در زمان رسيدگي بتوانند در جلسه حضور داشته باشند .كه ماده
 419قانون جديد به اين مورد پرداخته است.

 .4-2غيرعلني و محرمانه بودن رسيدگي
از جمله اصول مسلم دادرسي منصفانه ،اصل علني بودن دادرسي مي باشد .رعايت اين اصل در محاكم به قدری حائز
اهميت مي باشد كه اصل  132قانون اساسي نيز بر رعايت آن تأكيد مي ورزد .مطابق تبصره يك ماده  133قانون آيين
دادرسي كيفری و نيز تبصره ماده  922قانون آيين دادرسي ،علني بودن دادرسي بدين معني است كه هيچ مانعي جهت
حضور افراد در جلسات رسيدگي ايجاد نگردد .علي رغم داليل فوق برای رسيدگي علني ،رسيدگي در دادگاه اطفال و
نوجوانان بايستي جهت رعايت مصلحت طفل به صورت غير علني برگزار گردد؛ به همين دليل در اكثر نظام های عدالت
كيفری كه رويكرد افتراقي نسبت به اطفال بزهكار و بزه ديده دارند ،رسيدگي به جرايم اطفال به صورت غير علني و
محرمانه صورت مي گيرد.
هر چند در قانون آيين دادرسي به تشكيل غيرعلني دادگاه اطفال و نوجوانان صراحتا تصريح نشده است؛ اما مي توان از
مفهوم مخالف ماده  419استفاده كرد و بيان داشت كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اصل بر رسيدگي غيرعلني است و در
صورتي كه اشخاصي غير از اشخاص مذكور در صدر ماده  419مايل به شركت در جلسه رسيدگي باشند بايستي موافقت
دادگاه جهت حضور آن ها تحصيل شود .در اقدامي فراتر از حالت عادی غير علني بودن محاكم كه اجازه حضور متهم حتي
در دادگاه غيرعلني داده مي شود ،ماده های  414و  413قانون آيين دادرسي جهت جلوگيری از برچسب زني به اطفال و
نوجوانان و رعايت مصالح و منافع عاليه آن ها اجازه رسيدگي بدون حضور متهمين را در دادگاه مي دهند .همانگونه كه
مشاهده مي كنيم مقررات اخيرالذكر در مورد محدوديت حضور در دادگاه اطفال و نوجوانان فقط در مورد طفل اعمال شده
و شامل متهم نوجوان نمي باشند .بنابراين دادرسي جرايم ارتكابي اطفال در هر حال حضوری مي باشد  ،چه طفل در دادگاه
حضور داشته باشد و چه حاضر نباشد  ،اما دادرسي جرايم افراد بالغ كمتر از هجده سال(نوجوانان) از لحاظ حضوری يا
غيابي بودن تابع مقررات دادرسي اشخاص بالغ مي باشد.
 .2-2لزوم دخالت وكيل در رسيدگي
طفل و نوجوان نيز همچون ساير متهمين حق انتخاب وكيل را دارند و در قوانين داخلي و بين المللي نيز بر داشتن اين حق
تاكيد شده است .اين بدين معني نيست كه وكيل طفل و نوجوان همان نقش افراد بزرگسال را ايفا مي كند .بلكه وی بايستي
نقشي را برعهده بگيرد كه براساس آن طفل احساس امنيت كند كه اوال از يك وكيل مستقل متخصص و آموزش ديده به
عنوان نمايده اش برخورداراست و ثانيا از يك مشاور و راهنما برخوردار است كه مي تواند به او تكيه كند(وان بورن،
 .)13 :2003در ماده  412قانون آيين دادرسي كيفری به لزوم تعيين وكيل تسخيری در جرايم مهم اطفال و نوجوانان اشاره
شده است .در جرايم كم اهميت(درجه هفت و هشت) كه مي توان آن ها را هم تراز با جرايم اخالقي در حقوق عرفي
دانست الزامي به حضور وكيل در دادرسي نيست و ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي تواند خود از وی دفاع
نمايد.
 .3-2حمايت از كودكان بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي
پس از طي مراحل كشف جرم و پليسي ،وارد مرحله تحقيقات و بازجويي توسط مأمور تحقيق يا بازپرس يا داديار مي
شويم.كودك بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي ،مي تواند حقوق مختلفي داشته باشد ،كه تمامي اين حقوقي كه به آن

خواهيم پرداخت ،در حق كاهش صعوب ت دادرسي خالصه مي شود .در اين جا بازپرس يا داديار مي بايست تمام كوشش
خود را برای كاهش اضطراب و آزردگي كودك انجام دهد(.محمدی اراني )101 :1934 ،ذكر اين نكته ضروری است كه
كشور ما در خصوص بازجويي از كودكان بزه ديده فاقد هرگونه قوانين حمايتي است .حتي ،تحقيقات اوليه از اين بزه
ديدگان در دادسرا به شيوه عمومي و به طور يكسان با افراد بزرگسال صورت مي گيرد .كودكان در فرآيند تحقيقات به
جهت صغر سن و عدم درك كامل مسائل ممكن است دچار بزه ديدگي ثانويه شوند .بايد توجه داشت كه در اين مسير،
تأ ثير آموزش و آگاهي بازپرس از چگونگي انجام تحقيقات و چگونگي طرح سوال و استفاده از زبان خاص متناسب با
كودك و حضور يك حامي نزد كودك در حين ا ين ماموريت تاثير بسزايي در موفقيت آميز بودن نتيجه تحقيقات خواهد
داشت( .همان)
تحقيقات مقدماتي جرايم و جمع آوری داليل له و عليه متهم به عهده بازپرس يا قاضي تحقيق يا مستنطق يا داديار است كه
تحت نظارت دادستان ،وظايف قانوني خود را انجام مي دهد و دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع مي شود حق
نظارت و دادن تعليمات الزم را خواهد داشت .در ماده  932قانون جديد آيين دادرسي كيفری ،دادگاه را مكلف دانسته است
تا عالوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين ،هر گونه تحقيق يا اقدامي كه برای كشف
حقي قت الزم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام دهد .در راستای اين امور الزم است تا بازپرس يا داديار ،فردی
متخصص و آموزش ديده در اين زمينه باشد تا آسيب به كودك را به حداقل رساند و با شيوه ای عادالنه و با احترام و توام
با در نظر گرفتن نيازهای خاص كودك در فرآيند كي فری برخورد شود .بايد اذعان نمود كه قانون آيين دادرسي حمايت از
كودكان ونوجوانان در اين خصوص با توجه به اسناد بين المللي ،سياست كيفری افتراقي را در پيش گرفته است كه در ذيل،
آن موارد به طور مبسوط خواهد آمد و اين جنبه های حمايتي مي تواند در مرحله بازجويي در جهت حمايت هر چه بيشتر
از اين بزه ديدگان بالغوه آسيب پذير بسيار تأثير گذار باشد(.هدايت)121 :1932 ،
 .1-3-2حق كودك بزه ديده بر تعديل سخت گيری در رسيدگي
اگرچه حق كودكان بزه ديده بر كاهش صعوبت دادرسي در فرآيند كيفری به رسميت شناخته شده است .9به منظور تضمين
اين حق ،تعديل كليه شيوه هايي كه باعث افزايش آزردگي و اضطراب كودك مي شود ،امری ضروری به نظر مي رسد.
بنابراين ،بايد تدابيری انديشيده شود كه ميزان اضطراب كودك در طي مرحله تحقيقات و بازجويي كاهش يابد .اگر چه در
مرحله پليسي به بازجويي توسط مأمور تحقيق زن و فوايد آ ن پرداخته گرديد و اين آورده حاصل شد كه انجام بازپرسي
توسط مأمورين زن اضطراب كمتری را برای كودك ايجاد مي كند.
الف) برقراری رابطه دوستانه :اغلب كودكان قبل از بازپرسي بسيار نگران و مضطرب مي باشند به همين جهت ،برقراری
رابطه بازپرس با كودك و جلب اعتماد كودك مي تواند باعث آرامش وی شود .خصوصاً كه نگراني و اضطراب كودك مي
تواند مانع يادآوری وقايع گردد(.شريف رازی )21: 1939،برقراری ارتباطي صميمي و گرم با كودك از ناحيه مقامات
دادسرا موجبات دلگرمي  ،قوت قلب و تسكين آالم كودك را فراهم نموده تا بعد از طي فرآيند دادسرا ،در جلسات بعدی
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محاكمه در دادگاه ،هراس از محيط دادگستری و محاكمه نداشته باشد و با آرامش خاطر بيش تری بتواند به سواالت
مقامات دادسرا و دادگاه پاسخ دهد.
ب)تحقيق توسط متخصصين آموزش ديده :در بسياری موارد چه در بزه ديدگي های درون خانواده و چه درخارج از آن،
كودك بزه ديده ،بهتر از هر كس ديگری مي تواند اطالعات مورد نياز مقامات قضايي را در جريان تكميل پرونده در اختيار
آنها قرار دهد ،لذا افرادی كه در امر مصاحبه با كودك دخالت مي نمايند ،بايد در خصوص نحوه برخورد و بازجويي از
كودك آموزش های مربوطه را ببينند؛ زيرا از يك طرف هر گونه برخورد نامناسب و ناشايست مي تواند به اثر سوء در
روحيه كودك ،سلب اعتماد و در نتيجه عدم همكاری وی با مراجع منجر شده و از طرف ديگر هيجان و اضطراب ،نيروی
يادآوری خاطرات را فلج نموده و مانع حصول نتايج دلخواه از مصاحبه شده و در نتيجه در روند اجرای عدالت نيز اختالل
ايجاد مي نمايد(.هدايت )122 :1932 ،به طور حتم ،تخصصي نمودن بازجويي از كودك بزه ديده  ،بحث جنسيت زن مأمور
تحقيق مقرر در ماده را كنار زده و به آن جنبه فرعي بخشيده و بازجويي توسط بازپرس يا داديار مرد را دور از تأثيرات
منفي و تضعيف كننده بازجويي و تشريح واقعه توسط كودك مورد پذيرش قرار مي دهد(.اسكندری.)193 :1932 ،
پ) نحوه طرح سوال :معموال برای تكميل اظهارات كودك ،الزم است از وی سواالتي پرسيده شود .بازپرس بايد در هر بار
فقط يك سوال طرح نمايد و به كودك ،فرصت كافي برای پاسخ بدهد .بازپرس در طرح سواالت بايد صبر و حوصله كافي
داشته باشد و در زماني كه كودك در حال صحبت كردن مي باشد  ،نبايد اظهارات وی را قطع نمايد(.شريف رازی،
 )23:1939بدين سان ،استفاده از زبان متناسب با سن كودك ،عدم استفاده از اصطالحات تخصصي و جمالت طوالني و
ضماير گيج كننده ،مطرح كردن «پرسش های باز» كه به كودك فرصت مي دهد در پاسخ به سوال توضيح دهد و ملزم به
گفتن «بله» يا «خير» نباشد .و تشويق كودك به پاسخ دهي بدون اينكه آنچه بيان مي كند را تحت تأثير قرار دهد و به
حداقل رساندن تعداد دفعات مصاحبه به منظور كاهش اضطراب كودك ،از ديگر نكاتي است كه بايد رعايت شود.
ت ) مساعدت به كودك از طريق همراهي و حضور حامي در جلسه بازپرسي :مشكالت و دشواری های مرحله تحقيقات
ممكن است باعث شود تا برای كاهش اضطراب و هراس كودك ،فردی به عنوان حامي ،برای كودك منصوب شود .حضور
حامي ،در مورد كودكان بسيار كم سن و سال و كودكاني كه شديدا دچار ناراحتي شده اند ،مي تواند سودمند باشد .حضور
حامي يا همراهي كودك در روند تحقيقات و حضور يك فرد آشنا و صميمي ،روشي علمي و آسان برای جلوگيری
وكاهش اضطراب كودك محسوب مي شود .والدين واعضای خانواده ،سرپرست قانوني ،قيم يا وكيل كودك مي توانند
حامي وهمراهي خوب برای كودك باشند(.هدايت ،پيشين )123 ،البته از ديد نگارنده ،تنها زماني كه اعضای خانواده مرتكب
جرم يا خشونتي عليه كودك شده اند ،را نبايد مانعي برای حضور آنها دانست .چه بسا در صورت ارتكاب جرم در خارج از
محيط خانه و توسط فرد غيرآشنا نيز ،همراهي والدين از كودك در چرخه ی كيفری راهكاری مناسب نبوده و حضور
والدين درجلسه بازپرسي خود عاملي در جهت افزايش اضطراب كودكان باشد.
ث) شيوه انجام بازپرسي :در بازپرسي شيوه انجام بازپرسي از جمله زمان و مكان بازپرسي نيز حائز اهميت مي باشد .البته
در حقوق ايران در مورد بازپرسي كودكان بزه ديده شيوه خاصي در نظر گرفته نشده است و كودكان بزه ديده در همان

مكاني كه بزه ديدگان بزرگسال يا حتي متهمان بازجويي مي شوند وتوسط همان مأمورين ،مورد بازپرسي قرار مي گيرند كه
اين افراد آموزش های الزم را در خصوص چگونگي برقراری ارتباط با كودكان و بازپرسي از آن ها را ندارند .بهتر است
محيط مصاحبه امن و راحت باشد و لزومي ندارد كه حتما مصاحبه در دادسرا يا دادگاه صورت گيرد ،به ويژه در مورد
كودكان خردسال ،اغلب خانه بهترين مكان برای مصاحبه محسوب مي شود(.شريف رازی.)29:1939،
ج) در نظر داشتن تمهيدات ويژه :تحقيقات مقدماتي و دادرسي بايستي ،با سرعت انجام شود .البته آنچه از حق رسيدگي
بدون تأخير بيشتر به ذهن متدابر مي شود ،تسريع در رسيدگي است .اما اگر دادرسي را در معنای اعم ،كليه مراحل فرايند
كيفری بدانيم ،تسريع در رسيدگي شامل سرعت در تحقيقات مقدماتي و رسيدگي مي شود .در دادرسي كه يك كودك بزه
ديده برای ادای شهادت فراخوانده مي شود ،دادگاه بايد روند رسيدگي را سرعت بخشيده و تقدم رسيدگي به پرونده كودك
را بر هر امر ديگری تضمين كند(.صالحي )223 :1930 ،قانون آيين دادرسي كيفری مصوب  1932نيز آن چنان اهميتي به
سرعت در دادرسي داده كه در مواد ابتدايي ،يعني  ،ماده  9خود به صراحت آن را منعكس نموده است« :مراجع قضايي بايد
با بي طرفي و استقالل كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه ترين مهلت ممكن ،رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ
نمايد و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختالل يا طوالني شدن فرايند دادرسي كيفری مي شود ،جلوگيری كنند» .در ماده 93
قانون آيين دادرسي حمايت از كودكان و نوجوانان نيز به طرزی اختصاصي برای دادرسي كودكان بزه ديده به تحقيقات در
كمترين دفعات و كوتاه ترين زمان ممكن اشاره مي كند .بايد تدابيری انديشيده شود تا باعث تسهيل جمع آوری و ارائه ادله
از سوی بزه ديدگان آسيب پذير شود.
 .2-3-2فراهم كردن امنيت كودك در جريان تحقيقات مقدماتي
پس از ارتكاب جرم يا خشونت عليه كودك ،مظنون يا ديگراني كه از جانب وی اقدام مي كنند ،ممكن است در صددتهديد
بزه ديده برای بازداشتن وی از توسل به نظام عدالت كيفری بوده و يا در اقدامي تالفي جويانه ،بزه ديده را به دليل گزارش
موضوع به مقام های قانوني مورد اذيت و آ زار قرار دهند ،اين امر به ويژه هنگامي خطرناك است كه بزه ديده و متهم رابطه
تنگاتنگي با يكديگر دارند(.رايجيان اصلي )23: 1934 ،كودك بزه ديده به لحاظ وضعيت آسيب پذيری بالقوه جسمي و
روحي ،پس از تحمل بزه ديدگي ديگر به راحتي احساس امنيت نخواهد كرد .چون امنيتش توسط افراد كودك آزار و
اقدامات بزهكارانه ی او ستانده شده است.
الف) انتقال كودك بزه ديده به مكان امن :برای تضمين هرچه بيشتر امنيت كودك در روند تحقيقات مقدماتي در دادسرا،
ماده  94قانون آيين دادرسي حمايت از كودكان و نوجوانان ،رويكرد حمايتي ويژه و متفاوتي از بزرگساالن برای اين افراد
بالقوه آسيب پذير در نظر گرفته كه در تامين حقوق كودكان بزه ديده بسيار موثر و نقش فعالي برای اين دسته افراد بزه ديده
در فرآيند كيفری قائل شده است .بدين ترتيب كه يكي از وظايف مرجع قضايي جهت جلوگيری از اعمال تهديد  ،انتقام
جويي و يا ورود آ سيب جسماني يا رواني به كودك و نوجوان بزه ديده ،شاهد و در معرض خطر را صدور دستور انتقال
كودك به محل مطمئن و امن دانسته است .در ماده  23قانون آيين دادرسي مذكور نيز مقرر داشته كه هرگاه خطر شديد و
قريب الوقوعي كودك و نوجوان را تهديد كند ،با تشخيص و زير نظر مددكاران اجتماعي و با همكاری ضابطان دادگستری

در موارد ضروری كودك و نوجوانان را ازمحيط خطر دور كرده ،به مراكز بهزيستي و در صورت لزوم به ساير مراكز مربوط
منتقل شوند.
ب) تشديد قرار تامين متهم :از طرق بسيار برجسته ای كه امنيت كودك بزه ديده را در دادسرا پوشش مي دهد ،تشديد قرار
تامين كيفری است .با جستجو در اسناد بين المللي متعددی  ،تنها در اعالميه حقوق كودك  1332تشديد قرار تأمين كيفری
متهم يكي از جلوه های حمايتي برای كودك بزه ديده بر شمرده است .اما قانون جديد آيين دادرسي كيفری مصوب 1932
كه عالوه بر متهم در اقدامي شگ رف و بي نظير به حقوق بزه ديدگان نيز توجه خاصي مبذول داشته است و در ماده 217
خود جهت ديگری نيز برای صدور قرار تأمين كيفری پيش بيني نموده و آن «تضمين حقوق بزه ديده برای جبران ضرر و
زيان ناشي از جرم» مي باشد و در ماده  249اين قانون نيز آورده شده كه بازپرس مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ،با
رعايت مقررات اين قانون  ،قرار تأمين صادره را تشديد كند و در ماده  244نيز اين اختيار برای دادستان پيش بيني گرديده
كه پيش از تنظيم كيفرخواست مي تواند تشديد تأمين را از بازپرس درخواست كند(.هدايت )93 :1932 ،هر چند تشديد
قرار تامين كيفری در قانون آيين دادرسي كيفری مصوب  1932پيش بيني شده است كه در صدد حمايت از مطلق بزه
ديدگان بر آمده است ،اما اين جنبه حمايتي ،به نحوی خاص در قانون آيين دادرسي حمايت از كودكان ونوجوانان و پيروی
از اعالميه حقوق كودك  ،1332مختص كودكان بزه ديده درنظر گرفته شده است و در ماده  ، 94تشديد قرار تأمين كيفری
متهم يكي از وظايف مراجع قضايي جهت جلوگيری از اعمال تهديد ،انتقام جويي و يا ورود آسيب جسمي يا رواني به
كودك و نوجوان در معرض خطر ،بزه ديده يا شاهد و مطلع مي باشد.
پ) بازداشت مرتكب :همان طور كه تاكنون ذكر شد ،در فرايند كيفری بايد امنيت بزه ديدگان مد نظر قرار گيرد و مراجع
قضايي نيز در موارد بسياری برای تامين امنيت بزه ديدگان علي الخصوص كودك بزه ديده ،متهم را در توقيف نگه مي
دارند؛ زيرا كودك در نتيجه تحمل بزه ،احساس ناامني مي كند .آزادی متهم ممكن است ترس وتهديد او را تشديد كند و يا
حتي مرتكب در صدد تهديد وانتقام جويي بر آيد(.حسامي)172 :1934 ،
در حقوق داخلي ،تا قبل از تصويب قانون آيين دادرسي كيفری مصوب  1932در خصوص قرار بازداشت در جرايم عليه
كودكان به طور خاص سخن نگفته است .در ماده  293قانون مذكور ،صدور قرار بازداشت موقت را به نحوی قاطع در
كودك آزاری به رسميت شناخته است .طي اين ماده صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور در ماده ( 297كه يكي از
آن موارد ،ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت اطفال مي باشد) منوط به تحقق شرايطي است و يكي از آن شرايط در بند پ ماده
 « 293در صور تي كه آزاد بودن متهم موجب به خطر افتادن جان شاكي ،شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد» است .در
نتيجه ،با استناد به ماده صدرالذكر در صورتي كه آزاد بودن متهم موجب به خطر افتادن جان كودك بزه ديده ،شهود يا
خانواده آنان و خود متهم باشد ،صدور قرار بازداشت موقت متهم موجه است.
ت) محرمانه بودن تحقيقات :عدم افشای اسرار كودك و نوجوانان يكي از اصول بنيادين در دادرسي جرايم عليه كودكان
است و عدم رعايت اين عنصر بسيار مهم و دخالت بيش از حد مأموران تحقيق و افشای اطالعات شخصي و خانوادگي
كودك در بين اقوام و همسايگان مي تواند موجبات صدمه به كودك را فراهم آورد و پيامدهای مخربي برای آينده وی در
بر داشته باشد .حفظ حريم خصوصي از طريق محرمانه بودن اطالعات و محدوديت افشای اطالعات كه ممكن است به

شناسايي كودك بزه ديده در فرآيند كيفری منجر گردد ،حاصل مي شود كه اين مقوله نه تنها درمرحله تحقيقات مقدماتي در
دادسرا مي بايست مورد لحاظ قرار گيرد ،بلكه رعايت آن در تمامي مراحل چرخه كيفری از لحظات اوليه پس از وقوع جرم
و كشف يا اعالم آن گرفته تا مرحله پسا كيفری كه بعد از اجرای حكم مي باشد ادامه مي يابد(.هدايت.)49:1932 ،
 .7-2شيوه رسيدگي به جرايم اطفال در مرحله دادرسي
 .1-7-2تعويق صدور رأی
يكي از ترتيبات خاص رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كه به نوبه خود يك پاسخ كيفری ولي تعديل يافته به جرايم
آنان را نيز تشكيل مي دهد ،مربوط به تعويق صدور رای است .با در نظر گرفتن توصيه های بين المللي در زمينه رسيدگي
به جرايم اطفال و نوجوانان برای اولين بار در دادرسي اطفال بزهكار در ايران ،تعويق صدور رأی در قانون رسيدگي به
جرايم اطفال و نوجوانان مورد پيش بيني قرار گرفته است .در اين راستا در ماده  34قانون مجازات اسالمي مصوب 1932
نيز مقرر داشته است« :دادگاه مي توا ند در مورد تمام جرايم تعزيری ارتكابي توسط نوجوانان ،صدور حكم را به تعويق
اندازد يا اجرای مجازات را معلق كند».
 .2-7-2قابليت تجديد آراء و تصميمات دادگاه اطفال
حق اعتراض به آراء و تصميم های قضايي و چند مرحله ای بودن دادرسي كيفری از تضمين های دادرسي عادالنه به شمار
مي آيد .زيرا بر پايه ی اين حق ،متهمان مي توانند به آراء و تصميم های دادگاه اعتراض كرده و ضمن آن فرصت جديدی
را برای ارائه ی داليل و مدارك و دفاعيات خويش به دست آورند .اين حق نقش موثری در جلوگيری از استبداد دادرسان
ايفا مي كند(آخوندی .)243 :1934 ،طبق ماده  444ق.آ.دك .جديد مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء و
تصميمات دادگاه های اطفال ونوجوانان شعبه ای از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و
با ابالغ رئيس قوه قضاييه تعيين مي گردد .مرجع فرجام خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفری يك ويژه رسيدگي به
جرايم اطفال و نوجوانان ديوان عالي كشور است .قانون مذكور آراء و تصميمات اطفال را در تمام موارد قابل تجديدنظر
مي داند(مهلت درخواست نظر بيست روز از آخرين تاريخ ابالغ مي باشد) و مقرر مي دارد درخواست تجديدنظر نيز مي
تواند توسط طفل يا نوجوا ن يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا وكيل آنها به عمل آيد .دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات
دادگاه را مخالف بداند مي تواند درخواست تجديد نظر نمايد .درخواست تجديد نظر را مي توان به دفتر دادگاه صادر كننده
حكم يا دفتر دادگاه تجديد نظر يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصالح وتربيت نگهداری مي شود به دفتر كانون اصالح
و تربيت تسليم نمايد(مواد  .)442، 443 ،447از مواد مهم قانون آئين دادرسي كيفری در خصوص تجديد نظر در رسيدگي
به جرايم اطفال ونوجوانان است.
 .9-7-2واكنش متناسب با شدت جرم
اين اصل به عنوان ابزاری برای مهار مجازات های سنگين شناخته مي شود و اغلب عبارت«جزای عادالنه متناسب با
سنگيني جرم» بيان مي گردد .واكنش در برابر مجرمان نوجوانان نه تنها بايد بر مالحظه موقعيت های فردی شامل پايگاه

اجتماعي ،وضع خانوادگي ،آسيب ناشي از جرم يا عوام ل ديگری كه بر موقعيت شخصي اثر مي گذارند مبتني باشد ،بلكه
بايد سنگيني جرم نيز مورد مالحظه واقع شود.
 .4-7-2واكنش متناسب با منافع طفل و نياز جامعه
هنگامي كه توسط طفل جرمي به وقوع مي پيوندد مراجع صالحيتدار وارد صحنه مي شوند و برای رسيدگي به آن جرم با
طفل برخو رد مي نمايند نحوه برخورد با طفل بايد در بردارنده منافع او باشد همانطور كه در مرحله كشف جرم و تحقيقات
مقدماتي برخورد مرجع صالح بايد با در نظر گرفتن منافع طفل باشد در مرحله تصميم گيری نيز اين مهم بايد اعمال گردد.
 .2-7-2ايرادات وارده بر مقررات دادگاه اطفال
الف -محدود بودن الزامي شدن پرونده ی شخصيت به برخي جرايم :قانون آيين دادرسي كيفری جديد در اين زمينه
پيشرفت قابل مالحظه ای داشته و نه تنها به ضرورت تشكيل اين پرونده برای اطفال و نوجوانان توجه داشته؛ بلكه آن را در
خصوص بزرگساالن نيز الزامي دانسته است .با وجود اين انتقادی كه به قانون گذار وارد است و آن اين است كه قانونگذار
در هر دو حوزه ی جرايم ارتكابي بزرگساالن و اطفال و نوجونان تشكيل اين پرونده را در تمامي جرايم الزم ندانسته و تنها
جرايم مهم را در اين مورد برشمرده است .در باب اطفال و نوجوانان به تعداد بيشتری از جرائم اشاره نموده است؛ اما
دراين خصوص هم جرايم قابل توجهي از ديد قانونگذار مفعول مانده است .در باب اطفال و نوجوانان عالوه بر موارد پيش
گفته ،در جرائم تعزيری درجه پنج و شش 4نيز ،تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه
اطفال و نوجوانان الزامي است .اوالً قانونگذار در پيش بيني جرايم مهم ،چندان موفق نبوده است؛ زيرا مشاهده مي شود
جرايم حدی ای كه مجازات شالق برای آن پيش بيني شده است ،از نگاه قانونگذار دور مانده است.
ب -ضرورت پيش بيني آيين رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان مونث :دختران بيش از پسران در معرض اين خطر قرار
دارند كه مورد تعدی عوامل نظام دادرسي نوجوانان نيز قرار گيرد .نگرش های مردساالرانه و معيار دوگانه جنسيتي ،احتمال
ارجاع دختران به دادگاه نوجوان ان به علت تخلفات ويژه كودكي و همچنين صدور احكامي نظير حبس در جريان تصميم
گيری قضايي را افزايش مي دهد .دستگاه قضايي بايد برخوردی محتاطانه تر نسبت به دختران وزنان داشته باشند تا از اين
طريق ،ضمن برقراری عدالت و رساندن فرد خاطي به سزای عملش ،زمينه های بازگشت آن ها را به زندگي عادی و طبيعي
فراهم آورد.الزمه ی اين امر اين است كه هرچه بيشتر از بكارگيری مجازات حبس در رابطه با دختران خودداری شود؛ زيرا
دختران وزنان محكوم به حبس ،پس از تحمل مجازات خود ،با دشواری بيشتری نسبت به پسران با شرايط مشابه درجامعه
پذيرش مي شو ند و از مجازات كمانه ای و تبعات اجرای مجازات حبس رنج خواهند برد .اين در حالي است كه قانون
گذار قانون آيين دادرسي كيفری جديد به عنوان جديدترين قانون تنظيم كننده ی قاعده دادرسي به جرايم ارتكابي اطفال و
نوجوانان ،توجهي به لزوم تمايز قائل شدن در فرآيند دادرسي دختران و پسران نداشته و از اين امر مهم به سادگي در
گذشته است.
پ -غفلت از پتانسيل های عدالت ترميمي :عدالت ترميمي ،نوعي از روش های اجرای عدالت است كه نگاهي دو وجهي
دارد؛ در اين روش كوشش بر اين است كه ضمن اينكه تا حد ممكن از قهر و اعمال فشار بر مجرم كاسته مي شود ،ضمن
 -4ماده  233قانون جديد

بي پاسخ نگذاشتن عمل مرتكب فعل مجرمانه ،نرمش به خرج داده و نيازهای بزه ديده ی جرم را در اولويت قرار دهد .با
وجود اينكه قانون آيين دادرسي در موادی چند ،به لزوم سازش و ميانجيگری اشاره نموده است ،اما در باب جرايم ارتكابي
از سوی اطفال و نوجوانان هيچ اشاره ای به اين امر ننموده و از فوايد بهره گيری از اين روش در خصوص جرايم اطفال و
نوجوانان چشم پوشيده است؛ اين در حالي است كه اطفال و نوجوانان چون به طور طبيعي به سبب سن كم  ،بخش اعظم
عمر خود را پيش رو داشته و مدت زمان بيشتری را در اجتماع خواهند بود.
نتيجه گيری
امروزه در سايه پيشرفت حقوق جزا و جرم شناسي اين تفكر وجود دارد كه اطفال و نوجوانان به لحاظ داشتن ويژگي های
خاصي بايد از يك روش ويژه شكلي و ماهوی دادرسي كيفری برخوردار باشند و برخي از مسايل كيفری به لحاظ رشد و
توسعه فكری جوامع بشری جنبه فراملي به خود گرفته است .يك نظام كيفری موفق ناچار است در بعضي از مسايل ،خود
را با اعالميه های جهاني حقوق بشر ،ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به ويژه كنوانسيون حقوق كودك هماهنگ
نمايد .بر همين اساس شايد بتوان گفت تصويب مواد  213الي  291قانون آيين دادرسي دادگاه های عمومي و انقالب در
امور كيفری و تهيه پيش نويس قانون آيين دادرسي تشكيل دادگاه های اطفال و نوجوانان و تصويب قانون حمايت از
كودكان و نوجوانان مصوب  1931/3/22و نهايتاً نگارش وتدوين قانون آيين دادرسي كيفری  1932با تحوالت پيش گفته در
رابطه با دادرسي اطفال و نوجوانان ،بي تأ ثير از فشار افكار مجامع بين المللي و حقوق بشر نباشد و در واقع در راستای
هماهنگي با كنوانسيون های بين المللي است.
در كشور ما ايران به لحاظ ضرورت تطابق قوانين و مقررات مصوب با شرع مقدس اسالم و قانون اساسي ،شورای نگهبان
در برخي از موارد مفاد كنوانسيون حقوق كودك را از نظر مغايرت با موازين شرعي غير قابل اجرا دانسته است و به اين
سبب ،ايران مفاد كنوانسيون مزبور را به صورت مشروط پذيرفته است .اگر چه دولت ايران بر اين اعتقاد است كه مي
بايست همگام با قواعد و مقررات بين المللي حركت نمود ليكن تعارض برخي از مقررات بين المللي با شرع اسالم موجب
گرديده كه كشور ايران در برخي از موارد از معاهدات بين المللي و مفاد كنوانسيون ها تبعيت ننمايد .قانون گذار در اين
قانون آيين دادرسي با توجه خاص به منابع و حقوق اطفال و نيز نوجوانان و با هدف حمايت از اين منافع به پيش بيني و
پايه گذاری مراجع خاص و مستقل و نيز مقرر نمودن شرايط اختصاصي برای مقامات قضايي در جهت رسيدگي به جرايم
اطفا ل و نوجوانان و بسياری از شرايط و مزايا و امكانات ديگر كه همسو با حقوق و منافع اين دسته آسيب پذير از افراد
است و از سوی ديگر متناسب با پيمان ها و كنوانسيون های بين المللي خاصه كنوانسيون حقوق كودك مي باشد ،همت
گماشته است و در اين راستا و در قالب اين قانون آي ين دادرسي جديد تا حد امكان به رفع ايرادات و پر كردن خالهای
موجود در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان بزهكار كه در قوانين سابق  ،موجود مي باشد پرداخته است .در پايان مي
توان از جمع بندی مراتب معروضه چنين برداشت نمود كه سياست مسئولين امر باالخص قوه قضاييه در سمت و سوی
توجه و عنايت به منافع و مصالح كودكان و نوجوانان حركت فعاالنه دارد و قابل تحسين مي باشد و گام مهمي در جهت
رعايت مصالح كودكان برداشته شده و مي توان اذعان نمود كه تا ميزان قابل توجهي با معيارهای بين المللي و كنوانسيون
حقوق كودك مطابقت دارد.

در زمينه حقوق كيفری اطفال و مسائل ماهوی مربوط به آن ،مساله ی مسئوليت كيفری و متنوع كردن پاسخ های در نظر
گرفته شده برای بزهكاری اطفال مورد توجه قرار گرفته است .در اين حوزه با توجه به ارتباط آن با مقررات شرعي ،تدوين
كنندگان قانون از تغيير در معيارهای شرعي مربوط به مسئوليت تجديد نظر نكرده ولي سعي نموده اند كه از طريق دسته
بندی سني اطفال و تناسب كردن اقدامات مورد نظر با شرايط سني آنان ،از تبعات منفي پايين بودن سن مسئوليت كيفری در
ايران جلوگيری كنند .در قسمت دادرسي اطفال نيز سعي شده است با در نظر گرفتن مقررات بين المللي در اين مورد،
تجربه ی ساير كشورها و نيز گرايش های موجود در زمينه ی دادرسي اطفال و نوجوانان ،زمينه ی تدوين يك دادرسي
ويژه اطفال و نوجوانان در ايران فراهم آيد .با وارد ساختن انديشه های ترميمي در مقررات اين قانون سعي شده است كه از
توسل بي رويه به مجازات حبس در كانون اصالح و تربيت جلوگيری شود؛ زيرا هر چند كه نگهداری يا حبس در كانون
اصالح و تربيت پاسخي تربيتي است ،اما همين محيط بسته ی كانون ،زمينه را برای برخي آسيب های احتمالي به اطفال و
نوجوانان فراهم مي آورد .حال آنكه در رويكرد ترميمي پاسخ های آموزشي و تربيتي در بستر اجتماع به اجرا در مي آيند.
اتخاذ تدابير ترميمي در قانون مورد بحث از نقاط قابل توجه و مهم آن است.
بنابراين قانون آيين دادرسي كيفری مصوب  1932در راستای حمايت از اطفال و نوجوانان اقدامات شايسته ای انجام داده
است و از جمله آن ها پيش بيني نهادهای متعدد حمايت از اطفال و نوجوانان در صورت بزه كاری از زمان كشف جرم با
تاسيس پليس ويژه اطفال و نوجوانان و در مرحله تحقيقات مقدماتي پيش بيني دادسرای ويژه و پس از آن در مرحله
رسيدگي دادگاه های اطفال و نوجوانان و دادگاه كيفری ،1ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان و پس از صدور حكم كانون
اصالح و تربيت برای نگهداری آنان مي باشد .پيش بيني تشكيالت خاص و منسجم برای هريك از اين نهادها و نيز شرح
كامل وظايف در مواد مختلف از نكات قوت اين قانون است .نكاتي نيز به عنوان پيشنهاد ذكر مي گردد.
 -1به نظر مي آيد ايجاد دادگاه كيفری يك ،و يژه رسيدگي به جرايم نوجوانان كه در جهت رسيدگي به جرايم شامل ماده
 902توسط نوجوانان تشكيل شده است در كنار وجود دادگاه اطفال و نوجوانان امری معقول نبوده و بهتر آن مي بود به
جهت آن كه وحدتي در رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان صورت گيرد ،دادگاه های اطفال و نوجوانان به دو دادگاه  1و
 2تقسيم و دادگاه  1صالحيت رسيدگي به جرايم ماده  902و دادگاه  2صالحيت رسيدگي به ساير جرايم را داشته باشد.
 -2در اصالحات صورت گرفته در سال  34تعداد مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان به يك نفر تقليل يافته است و برهمين
اساس در خصوص متهمان اناث بايستي مشاور در دادگاه اطفال از زنان باشد اما به نظر مي آيد اگر تعداد مشاوران به همان
ميزان دو نفر تعيين مي گرديد بسيار بهتر از كم تر نمودن آن ها باشد هر چند اين مشاوران در صدور رای دادگاه به طور
مستقيم تاثير ندارند ولي مي توانند در پيشبرد روند رسيدگي تأثير گذار باشند
به طور خالصه قانون آيين دادرسي كيفری دارای نوآوری های متنوعي از قبيل :ايجاد دادسرا و دادگاه های ويژه اطفال و
نوجوانان ،سازمان پليس ويژه اطفال و نوجوانان ،نهاد مددكاری اجتماعي ،ميانجيگری كيفری ،تعليق تعقيب ،تعويق صدور
حكم ،تعليق اجرای حكم و ...مي باشد كه بيشتر اين نوآوری ها در حقوق ايران يا اصال سابقه نداشته و يا به طور رسمي
در قوانين پيش بيني نگرديده است .بنابراين به عنوان قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان تحولي شگرف در امر
دادرسي اطفال و نوجوانان پديد خواهد آورد و گامي مثبت برای قوه قضائيه ايران در جهت هم سطح شدن قوانين مربوط
به اطفال و نوجوانان معارض با قانون با مفاد كنوانسيون بين المللي حقوق كودك و ساير اسناد حقوقي سازمان ملل
محسوب مي شود.
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