
 

ملی بر دادرسی كیفري افتراقی جرایم اطفال و نوجوانان از حیث أت

 تشریفات رسیدگی در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران

 1 سید احمد عسگري ارجنکي

 چکیده  
ای است که با  روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دییل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویوه

گیری از نهادها و آیین دادرسی ویوه، خاص بودن بزهکاری آنان را میورد توجیه قیرار داده اسیت. نظیام دادرسیی        بهره

ها را در سراسیر رونید    ح آنان و از سوی دیگر بتواند حقوق بنیادین آنکودکان و نوجوانان باید از ی  سو قادر به اصال

با توجه به فقدان حکیم خیاص در برخیی میوارد امکیان       1378رسیدگی تضمین نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری 

یفات قانونگیذار ت یر   1392اعمال مقررات عمومی نسبت به اطفال وجود دارد. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

ای را برای تحقیقات مقدماتی، محاکمه و نحوه اجرای تصمیمات قضایی مربوط بیه کودکیان و نوجوانیان تعرییف      ویوه

سال و کودکان بایغ کمتر از  15کرده است. قانون جدید، نوعی دادرسی افتراقی برای اطفال بزهکار و اشخاص کمتر از 

هیا بی یتر بیه     ای است که قاضی بیر اسیاس آن   یع دارد و به گونهپذیر و سر سال تدارک دیده است که جنبه انعطاف 18

سیال، وظیایف تحقییق و     15دنبال بازپروری و تربیت طفل است تا مجازات آن، به عالوه در مورد جیرایم افیراد زییر    

ام دهد و نهاد خانواده و وایدین در کلیه مراحل فرآیند کیفیری حضیور داشیته و بیا نظی      می دادرسی را ی  قاضی انجام

کنند. به موجب این مواد رسیدگی مقدماتی از جمله تعقیب و تحقیق توسیط دادرس ییا بیه     عدایت کیفری همکاری می

ی وظایفی که برابر قانون به عهیده ضیابطان دادگسیتری     گیرد و دادگاه کلیه درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می

ه دادرسی اطفال به سمت نوعی حمایت از کودکیان و نوجوانیان   شود ک دهد. بنابراین م اهده می است را راساً انجام می

و سایر قوانین و یوایح تقیدیمی بیه مجلیس ظیاهر      92رود که نمود آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  پیش می

 شده است.

 طفل.، دادگاه یقاض ،اطفال میجرا ،محاکم تیصالح ی،افتراق یدادرس ،نوجوانت ریفات رسیدگی،  :ها كلیدواژه
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 مقدمه

هدف آیین دادرسی کیفری، وضع اصول و قواعد رسیدگی عادالنه انسانی، پی گیری از وقوع اشتباه 

حقوق جزا یا حقوق کیفری، بیه   در ت خیص جرم و مرتکب و باالخره تحقق عدایت کیفری است.

و  "اساسی جامعیه  یها موارد نقض ارزش"ای از حقوق است که از ی  سو، جرائم  طور کلی رشته

و از  کند ییین مبمتناسب با این جرائم را تعریف و ت "ها و اقدامات تأمینی مجازات"واکنش کیفری 

را  "قضیایی  حکم یا تصمیم قرار،"ن سوی دیگر چگونگی فرآیند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آ

"سیستم عدایت اطفال"یا  "حقوق کیفری صغار". نماید یبینی م پیش
ار شیاخص آن صیغر   که معیی  1

 باشید،  یاست و عمدتاً حاصل مطایعات و تحقیقات جرم شناسی بایینی م "نوجوانی -کودکی"سن 

 . تخصصییی حقییوق جییزا تلقییی نمییود یهییا کییه دارد از جملییه رشییته هییایی یوگیییبییا و تییوان یمیی

 (9 :1380)عباچی، 

ای است نسبتاً  پدیدهجرائم اطفال، نسبت به انواع جرائمی که در میان بزرگساالن متداول است، 

جدید که در دنیای صنعتی از اوایل قرن نوزدهم مورد شناسایی قرار گرفته و از اوایل قرن بیستم به 

هیای خاصیی بیرای     تدری  در ک ورهای مختلف برای آن قواعد و مقرراتی وضیع شیده و دادگیاه   

فیال و نوجوانیان   رسییدگی بیه جیرائم اط   بنیابراین   رسیدگی به این گونه جرائم تأسیس شده است.

تنهیا در صیورت وجیود چنیین دادرسیی       برای آنان است. ویوهبزهکار مستلزم وجود ی  دادرسی 

خصوصییت ایین    .گییرد  میی بزهکاری اطفال و نوجوانان میورد توجیه قیرار     بودناست که خاص 

 بیه آنیان از مرحلیه کیودکی     بزهکاری در آن است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گیذر 

درک صحیح بزهکیاری اطفیال و نوجوانیان و از طیرف      یذا از ی  طرف، است.نی ی و جوانوجوان

ضرورت  .برند میکه اطفال و نوجوانان در آن به سر ای  توجه و حساس بودن موقعیت زمانی دیگر،

   سازد. می آشکار افتراقی را نسبت به دادرسی کودکان و نوجوانانی  نظام دادرسی  بینی پیش

 افتراقي كیفري دادرسي -1

در کنار قواعد ماهوی متفاوت، بر اساس مطایعات کیفری صیورت گرفتیه، حقیوق کیفیری شیکلی      

متفاوتی نیز نسبت به این افراد در نظر گرفته شده است که آن را به دادرسیی افتراقیی وییوه اطفیال     

                                                      
1- Juvenile Justice System 
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در سیال  کنند. این نظام خاص دادرسی به طور م خص با تصویب قانون اطفیال بزهکیار    تعبیر می

قیرار   1378در ایران آغاز شد و در حال حاضر تحت حاکمیت قانون آیین دادرسیی کیفیری    1338

قانون اخیر به اصول حاکم بر دادرسی اطفال اختصاص یافته است کیه طیی    231تا  219دارد. مواد 

ای را برای محاکمه و نحوه اجرای تصیمیمات قضیایی مربیوط بیه آن      آن قانونگذار ت ریفات ویوه

 18تعریف کرده است. این مواد نوعی دادرسی افتراقی برای اطفال بزهکار و اشخاص بایغ کمتیر از  

ای است که قاضیی بیر اسیاس     پذیر و سریع دارد و به گونه سال تدارک دیده است که جنبه انعطاف

ها بی تر به دنبال بازپروری و تربیت طفل است تیا مجیازات آن، بیه عیالوه وظیایف تحقییق و        آن

دهد و نهاد خانواده و وایدین در کلیه مراحل فرآیند کیفری حضیور   درسی را ی  قاضی انجام میدا

کنند. به موجب این میواد رسییدگی مقیدماتی از جملیه      داشته و با نظام عدایت کیفری همکاری می

گییرد و دادگیاه    تعقیب و تحقیق توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجیام میی  

دهید. دادگیاه    ظایفی که برابر قانون به عهده ضیابطان دادگسیتری اسیت را راسیا انجیام میی      کلیه و

هایی که از وضع اطفیال و تعلییم و تربییت آنیان از      رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارش

تواند در تصمیمات قبلی خود ی  بار تجدیدنظر کنید و   کند، می و تربیت دریافت می کانون اصالح

ری در کانون را تا ی  چهارم تخفیف دهد، دادگاه مکلف است در هنگام رسیدگی بیه  مدت نگهدا

ویی یا سرپرست طفل اعالم نماید شخصاً در دادگاه حضور یابد و ... کیه اتخیاذ چنیین رویکیردی     

نسبت به ساختارها و ت کیالت نظام دادسی اطفال بزهکار اقدامی ضروری در راستای تحقیق اییده   

های حقیوقی از جملیه    درسی این گونه بزهکاران است، با این حال بسیاری از نظامافتراقی کردن دا

انگلستان و ویلز از رویکرد اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در باب بزهکاری اطفال فراتر رفتیه و  

اند و مراجع قضایی و نیز ضابطان  قوانین شکلی و ماهوی مستقلی را در این باره به تصویب رسانده

اند. به این ترتیب است کیه   ی متخصص در ارتباط با جرائم کودکان و نوجوانان را پدید آوردهقضای

های اخیر فرآیند رسیدگی کیفری به جرائم اطفال تا سنین معین جنبه ترمیمی به خود گرفته  در سال

عیه  ها با نظارت و همراهی قاضی یا شخص ثیایثی از جام  ای که بزهکار و وایدین آن است، به گونه

هیا و   مدنی تمام تالش خود را به منظور برقراری سازش میان طرفین و نیز حیل و فصیل اخیتالف   

در میورد   برند و از این رهگذر اقدام قضایی کیفیری متعیارف   های ناشی از جرم به کار می تعارض

بزرگساالن کمرنگ شده و در عوض راهبرد قضایی و شیبه قضیایی ترمیمیی کیه فرآینید دادرسیی       

گیرد. دادگاه اطفال در همین  سازد، در اویویت قرار می به فرآیند دادرسی مدنی نزدی  می کیفری را
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 1کند. چهارچوب و در جهت تنبیه و اصالح طفل بزهکار تصمیماتی را صادر می

 جر  كشف -1 -1

هدف آیین دادرسی کیفری، وضع قواعد رسیدگی عادالنیه انسیانی، پی یگیری از وقیوع اشیتباه در      

و مرتکب و باالخره تحقق عدایت کیفری است. بررسی موفقیت قانونگذار اییران در   ت خیص جرم

و رفیع نیواقص   هیا   تواند به پرکردن خالء انتخاب سیاست جنایی خاص نسبت به اطفال بزهکار می

رسییدگی بیه جیرائم اطفیال و نوجوانیان      ( در این خصوص 36 -37: 1383منتهی شود. )انصاری، 

تنهیا در صیورت وجیود چنیین دادرسیی       برای آنان است. ویوهدادرسی  بزهکار مستلزم وجود ی 

خصوصییت ایین    .گییرد  میی بزهکاری اطفال و نوجوانان میورد توجیه قیرار     بودناست که خاص 

 بیه بزهکاری در آن است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گیذر آنیان از مرحلیه کیودکی     

درک صیحیح بزهکیاری اطفیال و نوجوانیان و از      یذا از ی  طرف، است.مرتبط  جوانینوجوانی و 

 .برنید  میی که اطفال و نوجوانان در آن به سیر   ای زمانیتوجه و حساس بودن موقعیت  طرف دیگر،

 سازد. میشکار آی  نظام دادرسی ویوه را  بینی پیشضرورت 

م )اطفال و نوجوانان( بر عهده قوانین کیفری ئدادرسی جرا ،از یحاظ شکلی باید دقت داشت که

عمیومی و   هیای  دادگیاه قیانون آییین دادرسیی     تاکنون قانون کیفری ما ترین مهمگذاشته شده است. 

جدیید آییین   قیانون  االجیرا شیدن    بوده کیه عمیر آن بیا الزم    1378مصوب  انقالب در امور کیفری

قابیل  و دارای نکات مثبیت  فال بزهکار د. حمایت از اطبه پایان رسی 1392مصوب  دادرسی کیفری

یی  قیانون منسیجم و جیامع در میورد      ء ادعا کرد که خال توان میتوجهی است و در ارزیابی کلی 

و  رأیتحقیقات مقدماتی، ایجاد پلیس ویوه نوجوانان، ایجاد پرونده شخصیت و رسییدگی، صیدور   

از ایین رو بیا   . رف شیده اسیت  اجرای حکم در مورد دادرسی کودکان و اطفال تا حدود زیادی برط

قانون آیین دادرسی  1خورد. بر اساس ماده  میجدید نوعی نوآوری به چ م قانون عنایت در کلیت 

آیین دادرسی درباره رسیدگی به جیرائم اطفیال شیامل مجموعیه مقیررات و       1392کیفری مصوب 

، صیلح مییان   گیری  قواعدی است که برای ک ف جرم، تعقیب متهم، تحقیقیات مقیدماتی، مییانجی   

طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختییارات  

                                                      
1- parlington.M,Introduction ti the English Legal Sysem, Oxfird University press, 2th ed, 2003, 

pp 118-120. 
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و جامعه وضع شیده اسیت.    (دیده بزه)مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، 

کیه بیه ک یف جیرم و تحقیقیات مقیدماتی        1392بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب  

 در و شهرستان هر قضایی حوزه به منظور ک ف جرم در اص داده شده مقرر داشته است، کهاختص

 نظیامی  هیای  دادگیاه  معییت  در همچنیین  و انقالب و عمومی دادسرای، حوزه آن های دادگاه معیت

شود. اما رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مطابق فصل نهم ایین    ت کیل نظامی دادسرای، استان

 در و نوجوانیان  و اطفال دادگاه معیت در"قانون جدید مقرر داشته است که:  285است. ماده قانون 

 یکی سرپرستی به نوجوانان ویوه دادسرای عنوان با انقالب و عمومی دادسرای ازای  شعبه، آن محل

 "شود. می ت کیل، بازپرس چند یا ی  حضور با و دادستان معاونان از

 دادگستري ضابطین -1 -1 -1

دادگستری به دییل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصیی   انضابط

کیفیری مصیوب   برخوردارند و به همین دییل، قانونگذار طی مباحث اویییه قیانون آییین دادرسیی     

آنچه مسلم است، اویین برخیورد مقامیات    و وظایف آنان پرداخته است. ان، به موضوع ضابط1392

و به عقیده متخصصان علوم جیرم   پذیرد میصورت  ان، توسط ضابطاطفال جرائم ارتکابی قانونی با

یابی، چنانچه این برخورد اوییه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته سنجی و ارتباط منظم وقیایع نباشید،   

سنگ بنای اوییه پرونده کیفری، ک  نهاده خواهد شد و قاضی نیز که میدارک مکتیوب در پرونیده،    

است، به سیبب سسیتی دالییل و میدارک جمیع آوری شیده، از        گیری ن ادیّه او برای تصمیمبی تری

صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصیر،  

شیود و در میواردی نییز ممکین      نمیارعاب سایرین، ت فی خاطر مجنی علیه و سایر امور، حاصل 

 اطفال نادیده گرفته شود. ه دادرسیاست حقوق مربوط ب

 دادگستري ضابطین قانوني جایگاه -1 -1 -1 -1

و  کنید  میی را فقیط قیانون معیین     باید گفت که ضابطان دادگستری انضابطدر مورد جایگاه قانونی 

تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد. علت توجه قانونگذار به این موضوع، حساسییتی  

 میأمورانی  دادگسیتری  ضیابطان وجیود دارد.  و مخصوصاً اطفال است که در ت کیل پرونده کیفری 

 ادییه  جمع آوری و عالئم و آثار حفظ، جرم ک ف در دادستان تعلیمات و نظارت تحت که هستند

 ابیالغ ، مقیدماتی  تحقیقیات ، میتهم  شیدن  مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن، شناسایی، جرم وقوع
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 دادرسیی  آییین  قیانون  28 کنند. )میاده  می اقدام قانون موجب به، قضائی تصمیمات اجرای و اوراق

  (1392 مصوب کیفری

 کرده است:به دو گروه ذیل تقسیم  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  را ضابطان دادگستری

 اییران  اسیالمی  جمهوری انتظامی نیروی درجه داران و افسران، فرماندهان شامل عام ضابطان -ایف

بنیابراین بیر اسیاس ایین قیانون ضیابطان عیام منحصیر در          .باشیند  دییده  را مربوط آموزش که

قیانون   29فرماندهان، افسران، و درجه داران آموزش دیده نمود. عالوه بر آن مطابق تبصره ماده 

شوند اما تحت نظیر ضیابطان مربیوط در     جدید کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی

ات انجام شده در این رابطه بیا ضیابطان اسیت.    کنند و مسیوییت اقدام این مورد انجام وظیفه می

هیای   یکی از مواردی که قانون جدید برای ضابطان دادگستری ملزم کرده اسیت رد کیردن دوره  

آموزشی و داشتن کارت ویوه ضابطان است و انجام تحقیقات و اقدامات از سوی ضابطان فاقید  

 کارت ممنوع و فاقد اعتبار است.

 محول وظایف حدود در خاص قوانین موجب به که مأمورانی و تمقاما شامل خاص ضابطان -ب

 بیه  نسیبت  زنیدان  میأموران  و معاونیان ، رؤسا قبیل از؛ شوند می محسوب دادگستری ضابط شده

 سیپاه  بسیی   مقاومیت  نییروی  میأموران  و اطالعیات  وزارت میأموران ، زنیدانیان  به مربوط امور

 ییا  تمام قانون موجب به که مواردی در مسلح نیروهای سایر همچنین. اسالمی انقالب پاسداران

 .شوند می محسوب ضابط، شود محول آنان به ضابطان وظایف از برخی

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، ضابطان دادگستری در ی  تقسیم بندی به ضیابطان عیام و   

جیرم خاصیی   ها بیه   شود که مأموریت آن شوند. ضابطان عام به ضابطانی گفته می خاص تقسیم می

هاسیت مگیر در میوارد     شود برخالف ضابطان خاص که اصیل بیر عیدم صیالحیت آن     محدود نمی

( اما مالک محدود بودن یا نبیودن اختییارات   46: 1392خاصی که قانون تعیین کرده است. )خایقی، 

وظایف ضابطان در نوع جرم ارتکابی مالک کاملی نیست زیرا برخی ضابطان حق دخاییت در کلییه   

شوند مانند مأموران زندان که نسیبت بیه کلییه     را دارند اما باز هم ضابط خاص محسوب می جرائم

ها از از جهیت مرتکیب    شوند و محدودیت آن جرائم ارتکابی از سوی زندانیان ضابط محسوب می

هیای خاصیی ضیابط محسیوب      جرم و مکان وقوع آن است. ضابطان خاص در شرایط و موقعییت 
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این ضابطان به معنای آن نیست که ضیابطان عیام در محیدوده وظیایف      بینی پیششوند؛ بنابراین  می

شود. ممکن است گفته شود ضیابطان   ضابطان خاص مسیوییتی ندارند و از آنان سلب مسیوییت می

کنند که نیاز به تجربه و تخصص دارد، بنابراین ضابطان عیام   خاص، در محدوده خاصی فعاییت می

طان خاص دخایت کنند و اگر اقدامی هم انجام دهند غیرقیانونی  توانند در محدوده وظایف ضاب نمی

 (156 -157: 1393باشد. )زراعت،  می

 اطفال جرایم در دادگستري ضابطین صالحیت -2 -1 -1 -1
اند که برای پی رفت در کار مبارزه با جرائم اطفال و  امروزه در اغلب ک ورها به این نتیجه رسیده

صی به نام پلیس اطفال به وجود آورد. این کاری است که در حال های خا نوجوانان، باید گروه

حاضر در اغلب ک ورهای بزرگ اروپایی و آمریکای شمایی انجام شده و نتای  رضایت بخ ی 

داشته است. در میان علمای جرم شناسی و متخصصین جرائم اطفال، نظر اکثریت بر این است که 

پی گیری از بزهکاری اطفال داشته و باید تا بدانجا که پلیس زن قابلیت و آمادگی بی تری برای 

ممکن است جهت ضابطان دادگستری از وجود بانوان پلیس نیز استفاده شود. صالحیت ضابطان 

همان بود که قانون مقرر کرده و با توجه به اینکه پلیس  "1378مصوب "دادگستری در قانون 

ها همان صالحیتی است که در مواد  ن صالحیت آنای برای اطفال ایجاد ن ده بود.؛ بنابرای ویوه

در مورد اطفال نیز  دادگستری قانون فعلی وجود دارد. بنابراین در این خصوص وظایف ضابطان

 جلوگیری و یافتن، شناسایی، جرم وقوع ادیه جمع آوری و عالئم و آثار درحفظ که اقداماتی بوده

قضایی بوده و در  تصمیمات اجرای و اوراق ابالغ، مقدماتی تحقیقات، متهم شدن مخفی و فرار از

قانون  28کنند. بنابراین بر اساس ماده  اقدام قانون موجب به اند بوده  این خصوص ضابطان مکلف

 دارد: می مقرر 1392آیین دادرسی کیفری مصوب 

ضابطان دادگستری، اشخاصی هستند که از سوی مقام قضایی جهت امور محوییه قیانونی    -ی 

کنند و این مأموریت ممکن هست به غیر از کارمنیدان دوییت نییز     رد اطفال مأموریت پیدا میدر مو

باشید ماننید    محول شود، زیرا واژه مأموران واژه مطلقی است که منحصر در کارمندان دوییت نمیی  

 بسیجیانی که در موارد خاص، مأموریت ضابطان را بر عهده دارند.

ورد اطفال باید تحت نظیارت و تعلیمیات مقیام قضیایی     اقدامات ضابطان دادگستری در م -دو

شیوند و در چهیارچوب    صورت گیرد. ضیابطان دادگسیتری نماینیده مقیام قضیایی محسیوب میی       
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کنند و اختیاراتی از خود ندارند مگر در موارد خاصی که رسیدگی سریع الزم  نمایندگی، فعاییت می

تور از مقام قضایی موجب فرار متهم ییا از  باشد و دسترسی به مقام قضایی ممکن نباشد یا اخذ دس

 بین رفتن دالیل شود.

کنید، بلکیه ایین     صرف دستور مقام قضایی، تکلیفی برای ضابطان دادگستری ایجیاد نمیی   -سه

در  دستور باید در چهارچوب قانون باشد و شرایط آمر و مأمور و امر قانونی فراهم باشد؛ هر چنید 

 ود دارد که در حقوق مورد بحث قرار گرفته است.این زمینه اختالف نظرهایی نیز وج

ی اداری و اجراییی و فاقید    کنند، دارای جنبه تصمیماتی که ضابطان دادگستری اتخاذ می -چهار

 (154 -155: 1393باشد. )زراعت،  ماهیت قضایی می

با این مقدمه باید دید صالحیت ضابطان دادگسیتری در قیانون جدیید آییین دادرسیی کیفیری       

که وظایف ک ف جرم و  1378تا کجاست  ابتدا باید گفت که بر خالف قانون سال  1392مصوب 

ضرورت ت کیل پلیس ویوه اطفال تحقیقات مقدماتی اطفال به ضابطان دادگستری سپرده شده بود. 

برخورد نیروی انتظامی با اطفال و نوجوانیان   نیباید در اهمیت نخست در قانون جدید راو نوجوانان 

برای رعایت همین مصلحت اسیت کیه در قیانون ت یکیل دادگیاه اطفیال بزهکیار         انست.بزهکار د

وظایف ضابطان  1378ین دادرسی کیفری مصوب یقانون آ 221و نیز به موجب ماده  1338مصوب 

کلیه اقدامات اعیم از   1378در قانون مصوب دادگستری به قضات دادگاه اطفال واگذار شده است. 

سال تمام خورشیدی، بیه شیرط    15و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان کمتر از  قیتعقیب، تحق

سال و یا جرم منافی عفیت باشید توسیط     3آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 

و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهیده   مدآ دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می

د. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسیط  اد گستری است، انجام میضابطان داد

 دادگستری کرمان(   ، سایت9/10/1393 . )مندنی،شود دادسرا بر طبق این قانون انجام می

 تمیامی  مقیدماتی  تحقیقات 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  285ماده  1مطابق تبصره 

 دادگیاه  و دیی آ یمی  عمل به نوجوانان و اطفال دادگاه در مستقیم به طور سال پانزده زیر افراد جرائم

 دهد. می انجام است را دادسرا و دادگستری ضابطان عهده بر قانون طبق که را وظایفی کلیه مذکور
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 اطفال ویژه پلیس -2 -1 -1

باعیث  ت کیل پلیس ویوه کودکان گام مهمی در جهت تکمییل پروسیه دادرسیی افتراقیی اسیت و      

در قوانین ما تصریح شده اسیت کیه   . دادرسی اطفال کامالً جدا از دادرسی بزرگساالن باشد شود می

نگاه به کودکان معارض به قانون با ی  دادرسی ترمیمی انجام شود که بتواند ترمیم کننده باشید نیه   

دادرسیی   ،اس ایین بر اسی . جنبه تنبیه یا مجازات داشته باشد و بتواند از کودکان حمایت کند که ینا

طیور مکیان وییوه بیرای نگهیداری       افتراقی، باید پلیس ویوه کودکان، قوانین ویوه کودکان و همیین 

 د.کودکان معارض با قانون وجود داشته باش

   اطفال ویژه پلیس قانوني جایگاه -1 -2 -1 -1
و مزاییای   ضیرورت های قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس ویوه اطفال است.  یکی از نوآوری

های اطفال و نوجوانیان و   قانون ت کیل دادگاه پی نهادی یوایح کنندگان تدوین ،ت کیل چنین پلیسی

 کیرده بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادی را پی نهاد رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را 

( در 10/1393/ 9 مییزان،  خبرگیزاری  ای مستقل در این زمینه تصویب کنند. )کیاظمی،  و ایبته الیحه

 اعیالم شیده اسیت کیه بیه منظیور       الیحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز صراحتاً 53ماده 

وظایف ضابطان در مورد اطفال ونوجوانان، پلیس وییوه اطفیال و نوجوانیان ت یکیل      حسن اجرای

 حسین  ه منظیور بی  1392قانون آیین دادرسیی کیفیری مصیوب     31 شود. بنابراین بر اساس ماده می

 نییروی  در نوجوانیان  و اطفیال  وییوه  پلییس ، نوجوانیان  و اطفیال  مورد در ضابطان وظایف اجرای

ای  الیحیه  موجب به آن اختیارات حدود و وظایف. شود می ت کیل ایران اسالمی جمهوری انتظامی

 عدم یکی دارد وجود زمینه این در که انتقاداتی ایبته .شود می تهیه قضائیه قوه رئیس توسط که است

نوجوانیان چیه کسیانی     دیگری اینکه منظور از اطفال وو  است م خص سنی محدوده کردن معین

این امر به این دییل است که قانون آیین دادرسی کیفری م یخص نکیرده کیه پلییس وییوه       است 

 سیال بیرای   9 بیرای پسیران و   سیال  15یا منظور افراد کمتیر از  اطفال برای چه طیف سنی است؛ آ

 سال است  18ت یا منظور افراد زیر اس تراندخ

 اطفال ویژه پلیس اختیارات و وظایف -2 -2 -1 -1
 شناسی مرحله، روان این در. است جرائم ک ف مرحله دادرسی، مرحله ترین حساس و ترین پیچیده

 تعییین  را طفیل بزهکیار   قضیایی  سرنوشت که است مرحله این. آمیزند می درهم شدت به حقوق و
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 توضییح . بک یاند  محاکمیه  مییز  پیای  به یا سازد معاف کیفری تعقیب را از او است ممکن کند، می

 مجرمییت و  قیرار  صیدور  بیا  شیود،  جمیع آوری  کیافی  قراین و دالیل مرحله، در این هرگاه آنکه،

 غییر  در شود، ارسال می جزایی دادگاه به رسیدگی جهت پرونده کیفرخواست، صدور با آن متعاقب

 مرحلیه  در شیود. آنچیه   صیادر میی   تعقیب موقوفی یا تعقیب منع قرار مورد، حسب بر صورت این

 حقیقیت  ک یف  گییرد،  میی  مدنظر قیرار  کلی های سیاست عنوان به مقتدر پلیس توسط جرم ک ف

 مطلوب دادرسی آیین ی  شود. نیز جمع آوری متهم بیگناهی دالیل که است این آن، الزمه و است

 ییاری  بیگناهی اش اثبات در را بیگناه شهروند جامعه، منافع تأمین بر عالوه باشدکهای  گونه به باید

 امیا سیؤال  . شود رعایت دادرسی جریان در متهم حقوق اینکه مگر شود، نمی برآورده این مهم. کند

 نظیام  کیه  حقوق ک ورهایی در کند  تفهیم او به را متهم حقوق باید کسی چه که است این اساسی

 اسیت  مکلیف  متهم حقوق بر رعایت عالوه پلیس اند، کرده انتخاب ایگو عنوان به را انگلوساکسون

 قاضیی  عهیده  بیر  مهیم  وظیفه این ژرمنی، -رومی حقوق نظام در و کند تفهیم وی به را حقوق این

 فقیط  کیفیری قبیل   دادرسی آیین قانون 129 ماده در ما ک ور حقوق در .است شده گذاشته تحقیق

 قیانون  خوشیبختانه . شده بود بینی پیش «باشد خود اظهارات مواظب که» متهم موضوع به این تفهیم

 انتظیامی  مرجیع  میتهم در  هرگیاه : »دارد میی  اشیعار  خصیوص  ایین  در جدید کیفری دادرسی آیین

 و تفهییم  میتهم  به را این قانون در مندرج حقوق اند مکلف دادگستری ضابطان گرفته قرار نظر تحت

)عبیاچی،   .«کننید  پرونیده  ضیمیمه  دریافیت و  رسید و دهند قرار وی اختیار در مکتوب صورت به

1388 :20- 15) 

در خصوص وظایف پلییس وییوه اطفیال و نوجیوان تصیویب      ای  با توجه به اینکه هنوز الیحه

نیز بیه وظیایف و اختییارات پلییس وییوه       1392ن ده است و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 عالئیم  و آثار حفظ، جرم ترین وظیفه پلیس اطفال ک ف مهم رسد اطفال نپرداخته است، به نظر می

 تحقیقیات ، میتهم  شدن مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن، شناسایی، جرم وقوع ادیه جمع آوری و

ایبتیه سیایر وظیایف     قضایی در مورد جرائم اطفال باشد. تصمیمات اجرای و اوراق ابالغ، مقدماتی

 نیز باشد: رد ذیلتواند شامل موا پلیس ویوه اطفال می

جمع آوری کودکان و نوجوانانی که بدون داشتن هدف معین و بی تر به صیورت ویگیردی در    -1

 زنند. ها پرسه می خیابان
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ها ییا سیینماهایی کیه بیرای      جلوگیری از ورود کودکان و نوجوانان به اماکن نامناسب نظیر کافه -2

 ها ممنوع است. آن

مواظبت و مراقبت از دختران و پسران نابایغ که در معرض فساد اخالق قرار دارند و ییا توسیط    -3

 شوند. یمبزرگساالن به کارهای زشت و مخایف اصول اخالقی سوق داده 

توجه به حال کودکانی که در منزل تحت شرایط نامناسیبی قیرار داشیته و ممکین اسیت میورد        -4

 خود قرار گیرند. تران زرگبضرب و شتم وح یانه و بدرفتاری 

 شوند. یمرسیدگی و حمایت از کودکانی که مورد تهاجم یا تجاوز بزرگساالن واقع  -5

سال که برخالف مقررات حقوق کیودک و قیوانین    15رسیدگی و پی گیری از کار کودکان زیر  -6

( 99 -100: 1389صیالحی،   نمینیی و  شوند. )امیامی  یمکار به کارهای سخت و سنگین گمارده 

سال کلیه وظایف ضابطان دادگسیتری بیر    15طور که ذکر شد در مورد اطفال کمتر از  ایبته همان

 عهده دادگاه اطفال است.

 مقدماتي تحقیقات -2 -1

 تعقیب و آن وقوع ادیه و آثار حفظ جرم، ک ف برای که است اقداماتی مجموعه مقدماتی تحقیقات

 اخیذ  حق دادگستری ضابطان. گیرد می صورت قضایی مرجع به تسلیم تا قانونی پیگرد بدو از متهم

 و دارد پلیسی تحقیقات از تر وسیع مفهومی مقدّماتی تحقیقات دانست باید .ندارند را متّهم از تأمین

 مجموعیه  مقیدماتی  تحقیقیات  حقیقیت،  ( در14 :1384 است. )آخونیدی،  خطا ها آن پنداشتن یکی

 مهیم  هیای  دادرسیی  واجیب  مقدمیة  و بیوده  سیاز  سرنوشت و حساس و مهم بسیار قضایی اقدامات

 :گیرد برمی در را قضایی اعمال دسته سه و دارد تری وسیع قلمرو مقدماتی تحقیقات. است جزایی

 .جرم امارات و قراین و دالیل آوری جمع -ایف

 .جرم عالیم و آثار امحای و متّهم شدن پنهان یا فرار از جلوگیری -ب

 .متهم نبودن یا بودن بزهکار درباره نظر اظهار -ج

ترین مراحل و در واقع اساس و پایه ی  پرونده کیفری اسیت و   تحقیقات مقدماتی یکی از مهم
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سرعت عمل توأم با رعایت عدایت و انصاف رسیدگی در مرحله بعید را تسیهیل    دقت، هوشیاری،

رس اسیت تیا بیه    در این خصوص یکی از وظایف عمده دادستان، ارجاع پرونیده بیه بیازپ    کند. می

دستور او، تحقیقات مقدماتی شروع شود. بنابراین بازپرس تا زمانی که پرونده از سوی دادستان بیه  

او ارجاع ن ده حق رسیدگی نداشته و اال تمام تحقیقات او فاقد ارزش قضایی است. با این مقدمیه  

مقدماتی مجموعیه   ، منظور از تحقیقات1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  90بر اساس ماده 

اقداماتی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی بیه موجیب قیانون بیرای حفیظ آثیار و       

عالئم و جمع آوری ادیه وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام 

سیتقیم در دادگیاه   سیال م  15این نکته نیز قابل ذکر است که تحقیقات مقدماتی اطفال زیر  شود. می

شود. پس از مرحله ک ف جرم، برای شناسایی شخصیت بزهکار و علیل وی، نسیبت    رسیدگی می

شود. ایبته فرد مظنون ممکین اسیت همیان فیرد بزهکیار       به فرد مظنون تحقیقات مقدماتی انجام می

هیر حیال    باشد و یا اینکه بعد از انجام تحقیقات و رسیدگی و تعقیب، بزهکاری او محرز ن ود. به

گیرد که برای تکمیل پرونده و همچنیین ارائیه    تحقیقات مقدماتی اصوالً توسط بازپرس صورت می

شید   این نکته را باید متذکر مدارک الزم در مرحله دادرسی، به ویوه جرائم مهم حائز اهمیت است.

غیرانسیانی  رحمانیه و   که در تحقیقات مقدماتی هیچ طفلی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی

یا مغایر شیون انسانی قرار گیرد. و به طور کلی اعمال هر گونه تنبیه بدنی نسیبت بیه طفیل ممنیوع     

 1است.

 اطفال جرایم در مقدماتي تحقیقاتهاي  ویژگي -1 -2 -1

نظر به اثرات سویی که ممکن است ت ریفات طوالنی رسیدگی به جرم و تعدد مراجیع بیر روحییه    

طفل داشته باشد؛ اکثر قوانین جزایی دنیا رسیدگی به جرائم اطفیال را از شیمول مقیررات عمیومی     

اند. بنابراین به دییل تأثیرات منفی حضور طفل در مراجع  مستثنی دانسته و تابع ضوابط خاص نموده

 شود: ی از جمله قطعنامه پکن توصیه میایملل بینانتظامی و قضایی، در مقررات 

 های غیر قضایی و یا پرهیز از دادرسی به اتهامات اطفال رسیدگی شود. حتی ایمقدور از روش -

 رسیدگی انجام شود. در صورت ضرورت به سرعت و بدون تأخیر -
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داشت: رسیدگی به جیرائم اطفیال تیابع     می مقرر 6در همین رابطه در ماده  1338مقررات سال 

مقررات آیین دادرسی کیفری نیست. متأسفانه نه تنها اثری از ایین ویوگیی در نظیام جزاییی فعلیی      

رسییدگی بیه جیرائم     1378قانون آیین دادرسی کیفری  220بینی ن ده است بلکه تبصره ماده  پیش

ر با وصیف وقیوف بیه تیأثیرات دادرسیی      اطفال را تابع مقررات عمومی دانسته بود. به عبارت دیگ

معمویی و عادی؛ طفل بزهکار باید همان مراحل دادرسی بزرگساالن را در تعقیب و تحقیق تحمیل  

حال الزم است کیه در میورد رسییدگی بیه جیرائم       ای ( علی137 -138 :1382 توانا، نماید. )نجفی

 اطفال موارد ذیل رعایت شود:

 عا  هاي ویژگي -1 -1 -2 -1

 بیه  خیواه  و قضایی، مقامات وسیلة به خواه تحقیقات، این. است اطفال غیرعلنی مقدماتی قاتتحقی

 کیه  کسیانی  از غیر. باشد غیرعلنی و سری باید حال هر در پذیرد، انجام ضابطین دادگستری وسیله

 و رسیمی  مقیام  هیر . یابنید  حضیور  تحقیق جلسه در نباید دیگر افراد دارند، دخایت جزایی امر در

 و خبره اهل بوده و آنان اسرار حفظ به مکف کند می شرکت مقدماتی اطفال تحقیقات در که دویتی

 شیاهد  و شیاکی  اضیافه بیر ایین میتهم،    . هستند خودای  حرفه اسرار حفظ به مکلف نیز کارشناسان

 اظهارات از و شوند( تبانی) مواضعه و مذاکره در داخل همدیگر با نباید و شوند می بازجویی منفردا

 (22 :1368 کنند. )آخوندی، حاصل اطالع یکدیگر

 غیرعلني بودن -1 -1 -1 -2 -1
غیرعلنی بودن محاکمه اطفال ی  حق قانونی اسیت کیه طفیل در حیین محاکمیه از آن برخیوردار       

است. در معاهدة حقوق کودک سری بودن جلسات رسیدگی محاکمه طفل، تأکید شده و مقرر شده 

کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی امری الزم است. حفظ اسرار زنیدگی  است که محرمانه 

رود که بایستی در تمیام مراحیل دادرسیی،     خصوصی و زندگی طفل از حقوق مسلم او به شمار می

هیای گروهیی و ارتباطیات جمعیی      محترم شمرده شود و از انت ار جریان دادرسی طفل در رسیانه 

 ممانعت به عمل آید.

ه تبلیغات و سر و صدا در اطراف جرائم اطفال و نوجوانان از طرفی موجیب ت یویق   برای اینک

سایر مجرمان نگیردد و از طیرف دیگیر بیر روی مجرمیان خردسیال کیه میورد محاکمیه و احیانیاً           
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سویی که موجب تباهی آینده آنان گردد، باقی نگیذارد. بنیابراین در    گیرند، تأثیر محکومیت قرار می

دگی در دادگاه اطفال غیرعلنی بوده و مردم عادی حیق ورود و اسیتماع جرییان    بی تر ک ورها رسی

 (118 :1385 دادرسی را ندارند. )عباچی،

حق نوجوان برای داشتن حریم خصوصی را باید در همه مراحل مراعات کرد تا از وارد آمیدن  

ت محافظیت  های بی مورد یا برچسب زدن جلوگیری شود. اهمی آسیب ناشی از پدید آمدن جنجال

هیای   طفل از تأثیرات نامساعدی که ممکن است از انت ار اطالعات مربیوط بیه موضیوع در رسیانه    

شود و باید توجه داشت که به طور مسیتقیم منیافع طفیل حفاظیت و      همگانی ناشی شود، تأکید می

فراد ثایث در این راستا، سوابق مجرمانه کودک را باید کامالً محرمانه و بسته بر روی ا 1رعایت شود.

نگه داشت. دسترسی به چنین سوابقی باید به اشخاصی که به طور مستقیم با پرونده سروکار دارنید  

 تیوان  میی  مقدّماتی تحقیقات بودن غیرعلنی با ارتباط در 2االختیار دیگر محدود شود. یا اشخاص تام

و قیانون   1378 کیفری مصیوب  دادرسی آیین قانون از همچنین و جزایی محاکمات اصول قانون از

قیانون آییین    192بیر اسیاس میاده     .کیرد  نقل شاهد عنوان به را متعدّدی مواد 1392جدید مصوب 

 قابیل  جیرائم  در مگیر  اسیت  انفیرادی  و غیرعلنیی  میتهم  و شاکی از تحقیق 1392دادرسی کیفری 

 مکلیف  بیازپرس  و شیود  می رسیدگی ترافعی صورت به حتی االمکان دادسرا در ها آن به که گذشت

اضیافه   .نمایید  میانجیگری به امر ارجاع یا و سازش و صلح ایجاد در سعی، امکان صورت در است

 گذشیت  قابیل  جرائم در مگر، است علنی دادگاه محاکمات"قانون جدید:  352 بر آن بر اساس ماده

 عقییده  اظهار از پس دادگاه همچنین. کنند درخواست را محاکمه بودن غیرعلنی، شاکی یا طرفین که

 :کند می صادر زیر موارد در را محاکم بودن غیرعلنی قرار، دادستان

 .است حسنه اخالق خالف یا عفت منافی که جرائمی و خانوادگی امور -ایف

 .باشد قومی یا مذهبی احساسات یا عمومی امنیت مخل، بودن علنی -ب

 رسییدگی  جلسات در افراد حضور برای مانع ایجاد عدم، محاکمه بودن علنی از منظور -تبصره

 ".است
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شود چرا که اطفال نسبت به سایر افیراد آسییب    موارد فوق نیز تبعا شامل دادرسی اطفال نیز می

 پذیرتر هستند.

 كتبي بودن -2 -1 -1 -2 -1
یکی از مواردی که در مورد جرائم اطفال و نوجوانان باید دقت داشت این است کیه ممکین اسیت    

سؤاالت بازپرس را نداشته باشیند و ییا از سیواد بیی بهیره باشیند       اطفال توانایی نوشتن یا پاسخ به 

سیال اقیدامات و تیدابیر الزم را     15بنابراین در اینجا الزم است که مقام قضایی بیرای اطفیال زییر    

بییان  در میورد تحقییق از میتهم     1378قانون آیین دادرسیی کیفیری سیال     131ماده بینی کند.  پیش

باید بدون تغییر و تبدیل و یا تحریف نوشیته   شود میور که بیان همان ط سؤاالتپاسخ  ":داشت می

آیین دادرسی  157 ی مادهمطابق  "را بنویسند سؤاالتشخصاً پاسخ  توانند، میمتهمین با سواد  ،شود

 یکیفری پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطالعات به اتمیام رسیید میتن آن قرائیت و بیه امضیا      

و اگر از امضا ییا زدن   زنند میگاه شاهد یا مطلع فاقد امضا باشند انگ ت هر رسد میشاهد یا مطلع 

 شود. مید مراتب در برگ تحقیق قید نانگ ت خودداری ورزند یا قادر به امضا و زدن انگ ت نباش

ایین قیانون نییز دربیاره      158 ی میاده قاضی و من ی برسد.  یتمامی اوراق تحقیق باید به امضا

این موارد دالیت بر کتبیی    همه .بازجویی و تصحیح اشتباهات است  سهجلچگونگی تنظیم صورت 

 موارد ذیل در قانون جدید دالیت بر کتبی بودن است:. بودن اقدامات مرحله تحقیق دارد

 (1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 199 نویسد. )ماده متهم با سواد خودش پاسخ را می -1

و تراشییدن کلمیات در اوراق بیازجوئی و تحقیقیات ممنیوع      نوشتن بین سطور، قلم خوردگی  -2

است. اگر ی  یا چند کلمه اضافه شده باشد باید بر روی آن خط نازکی ک یده و ایین موضیوع   

آیید آن را امضیا کننید. هرگیاه ایین       قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل میی 

ر است. رعایت مقررات این ماده در تمام ترتیب رعایت ن ود کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبا

مراحییل دادرسییی از سییوی مقامییات و ضییابطان دادگسییتری ایزامییی اسییت. در صییورت وقییوع  

خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شیده و بیه امضیای اشیخاص فیوق       قلم

 (1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 115 برسد. )ماده
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 نسریع بود -3 -1 -1 -2 -1
 مقدماتی اطفال تحقیقات که مقامی هر یا و تحقیق قاضی. باشد سریع باید مقدماتی اطفال تحقیقات

 اسیت  مکلیف  و ورزد تعلیل  جیرم  دالییل  و اسناد آوری جمع و تحصیل در نباید دهد می انجام را

 جیرم  آثار امحای از پی گیری برای بکوشد و رساند انجام به وقت فوت بدون را ضروری اقدامات

 ممکین  مقدماتی تحقیقات در تسامح. ن ود تأخیر ای یحظه متهم شدن مخفی یا و فرار از ممانعت و

 کنید  فرار متهم یا و برود بین از جرم عالیم و آثار که شود سبب و باشد داشته زیانباری نتیجه است

 .باشد دشوار یا نداشته، امکان بعدها آن تدارک که گردد، مخفی یا و

 میوّاد  در دنییا،  قانونگذاران سایر با همگام قانونگذاری، مختلف های دوره در ایران، قانونگذاران

که این امر در مورد اطفیال   اند نموده تأکید مقدّماتی تحقیقات انجام در تسریع یزوم به متعدد قانونی

 تیمقیدّما  تحقیقیات " آمده است: جزایی محاکمات اصول قانون 58 مادّه در یذا نیز مصداق دارد. و

 ".شود نمی تحقیقات از مانع تعطیل روزهای یذا و باشد سریع امکان قدر به باید

 دادرسان" :که این بود به شده تصریح نیز 1378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  40 مادّه در

 عمیل  بیه  جیرم  عالییم  و آثیار  امحای از جلوگیری برای فوری اقدامّات اند مکلّف تحقیق قضات و

 ".نمایند تأخیر نباید وجه هیچ به جرم دالیل و اسباب آوری جمع و تحصیل در و آورده

 انید  موظیف  دادگسیتری  ضیابطین  و رسیمی  مقامیات " :میذکور  قیانون  42 میادّه  برابر همچنین

 مجیازات  به مادّه این از متخلّف. گذارند اجرا موقع به فوری را تحقیق قضات و دادرسان دستورات

 چه هر صراحت با شده یاد قانون 61 مادّه در ".شد خواهد محکوم اسالمی مجازات قانون در مقرّر

 انجیام  از میانع  تعطییالت  و شیود  انجیام  سیریع  بایید  مقدماتی تحقیقات": است شده اعالم تر تمام

 اند مکلف دادگستری ضابطین": داشت می بیان مذکور قانون 20 مادّه باالخره و ".شود نمی تحقیقات

 تکمییل  و دسیتورات  انجیام  بیه  نسیبت  نمایید  می تعیین قضایی مقام که مدتی در و وقت اسرع در

 "کنند... اقدام پرونده،

 ارجیاع  هنگام قضایی مقامّات است بهتر مقدماتی اطفال، تحقیقات فوری انجام یزوم به توجّه با

 تحقیقیات  انجیام  برای دستور صدور یا و آنان به نمایندگی اعطای یا دادگستری ضابطین به پرونده

قانون  (20 :1384 نماید. )آخوندی، یادآوری آنان به را قانونی ایزام و مهم نکتة این بار هر مقدّماتی
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بیه   216و  187، 126، 104، 95، 94آیین دادرسی کیفری جدید نیز در مواد مختلف از جمله میواد  

شود. باید متذکر شید   میاصل سرعت در رسیدگی اشاره داشته است. که این مقرره شامل اطفال نیز 

که در اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی هیچ اصلی به مانند تسیریع در تحقیقیات مقیدماتی تاکیید     

( این امر به دییل این است که در ک یورمان اطاییه دادرسیی زییاد     92 :1393ن ده است. )مهابادی، 

قیانون آییین    3کیه میاده   برد. به همین خیاطر اسیت    بوده و ت کیالت قضایی ما از این امر رن  می

 ترین زمان ممکن تأکید داشته است. دادرسی کیفری جدید به رسیدگی فوری در کوتاه

 طرفی بی با باید قضایی مراجع" دارد: می مقرر 1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 3 ماده

 میمتصی  و رسییدگی  ممکین،  مهلیت  تیرین  کوتیاه  در اشیخاص  به انتسابی اتهام به کامل استقالل و

 کیفیری  دادرسی فرآیند شدن طوالنی یا اختالل ایجاد باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ مقتضی

 ".کنند جلوگیری شود، می

 غیر ترافعي -4 -1 -1 -2 -1
 کیه  است این بودن ترافعی غیر از منظور. است تدافعی اطفال، غیر ترافعی یا غیر مقدماتی تحقیقات

 هیا  دادگیاه  در دادرسیی  جرییان  در کیه  نحیوی  بیه  آنان وکالی یا و متهم و شاکی بین تناظر آن در

 بیا  را میتهم  دفاعی موقعیت مقدماتی، تحقیقات در مدافع، وکیل حضور عدم. ندارد وجود گذرد می

 عمیومی،  روال طبیق . دهید  جیواب  شخصیاً  هیا  پرسش به است مکلف متهم. کند می مواجه م کل

 از بسییاری  قیوانین  در. اسیت  قضیایی  ارزش فاقید  مرحلیه  ایین  در شده، ساخته  پیش از های پاسخ

 داده امکیان  و اجیازه  میتهم  بیه  و اسیت  شیده  تعدیل روش این امروزی، جهان پی رفتة ک ورهای

 یی   فعاالنیه  شیرکت  و حضور از دادرسی، مرحله همانند مقدّماتی، تحقیقات مرحلة در تا شود می

 (235 -242: 1380 شود. )آخوندی،مند  بهره مدافع وکیل

 حضیور  امکیان  محدودتری طور به جزایی محاکمات اصول قانون 112 ماده تبصره ما ک ور در

 اصیالحات  در که داشت وجود امید این و بود پذیرفته را مقدّماتی تحقیقات مرحله در مدافع وکیل

 یابید؛  گسترش مقدّماتی تحقیقات ساز سرنوشت مرحلة در مدافع وکیل فعاالنة شرکت قانون، بعدی

 آن قلمیرو  1378قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب   128 ماده تبصره بحق، توقع این خالف بر اما

 بیه  میتّهم  غییر  حضور یا دارد محرمانه جنبه موضوع که مواردی در بود و کرده محدودتر هم باز را

 در وکییل  حضیور  ک یور،  امنییت  علییه  جرییان  در همچنین و گردد فساد موجب قاضی ت خیص
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قانون آیین دادرسیی   48بر اساس ماده . کرده بود منوط دادگاه اجازه به را مقدّماتی تحقیقات مرحله

. نمایید  وکییل  حضور تقاضای تواند می متهم، گرفتن قرار نظر تحت شروع با 1392کیفری مصوب 

 مالقیات  نظیر  تحت شخص با، مذاکرات و تحقیقات بودن محرمانه به توجه و رعایت با باید وکیل

 کتبیی  مالحظیات  باشید  یکسیاعت  از بیش نباید که متهم با مالقات پایان در تواند می وکیل و نماید

 .دهد ارائه پرونده در درج برای را خود

 جیرائم  از یکیی  ارتکیاب  اتهیام  علیت  بیه  شیخص  اگیر  ایبته بر اساس تبصره این ماده قیانون، 

 ییا  و روانگردان و مخدر مواد، سرقت، ک ور خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم یا و یافته سازمان

 یی   تیا ، گییرد  قیرار  نظر تحت، قانون این( 302) ماده( پ) و( ب(، )ایف) بندهای موضوع جرائم

 128بیرخالف میاده    .نیدارد  را وکییل  بیا  مالقات امکان گرفتن، قرار نظر تحت شروع از پس هفته

 مقیدماتی،  تحقیقیات  مرحله در توانند یم اطفال نیز قانون جدید 190ماده  سابق، برابرقانون کیفری 

 توسیط  تحقییق  شیروع  از پییش  بایید  حیق  ایین  باشد. داشته خود همراه دادگستری وکیل نفر ی 

 و قیید  احضاریه برگه در حق این شود، احضار متهم چنانچه، شود. تفهیم و ابالغ اطفال به بازپرس،

 ک یف  بیرای  کیه  را مطیایبی  آن، دالئل و اتهام از اطالع کسب با تواند یم وکیل .شود یم ابالغ او به

 مجلیس  صیورت  در وکییل  اظهارات کند. اظهار بداند، الزم قانون اجرای یا متهم از دفاع و حقیقت

 .شود یم نوشته

 دربیاره  هیا  آن اساسینامه  کیه  نهیادی  مردم یها سازمان جدید قانون 66 ماده مطابق آن بر اضافه

 کنند شرکت دییل اقامه جهت دادرسی مراحل تمام در دتوانن یم است، نوجوانان و اطفال از حمایت

 م یارکت  توسیعه  کیه  داشیت  دقیت  بایید  ایبتیه  .نماینید  اعتیراض  قضایی مراجع یآرا به نسبت و

 در هیا  سیازمان  ایین  فعایییت  یها نهیزم بودن فراهم مستلزم کیفری فرایند در نهاد مردم یها سازمان

 (72 :1393 )خایقی، است. جامعه

، از نهاد م خص شده ی مردمها سازمانحق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و حقی که برای 

و در قیانون   باشد یب ر م ایملل بینمواد طالیی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق 

 است.. این مقرره گام بزرگی در حمایت از اطفال را برداشته سابق، به ترتیب مزبور مقرر ن ده بود
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 خاص هاي ویژگي -2 -1 -2 -1

ین دادرسی کیفری نظری بیفکنیم، خواهیم دید یاطفال در آ جرائماگر به مواد مربوط به رسیدگی به 

ار کوشیده است با عدم خ ونت و رعایت روحیات کودک قانون وضع نماید، گرچه در ذکه قانونگ

است کیه آن را از رسییدگی    هایی ویوگیاطفال دارای  جرائم. رسیدگی به شود نمیمواردی رعایت 

 ن ان از اهمیت برخورد با کودک دارد. ها آنو همه  کند میدیگر متمایز  جرائمبه 

 هاي مقدماتي توسط دادگاه اطفال انجا  رسیدگي -1 -2 -1 -2 -1

مرجع رسیدگی اختصاصی قانون جدید در قوانین قبلی دادگاه اطفال ی  مرجع تخصصی بود و در 

پردازد و این دادگاه با یی    رای رسیدگی به جرائم درنظر گرفته شده که به جرائم دیگر نمیاطفال ب

هیای   های دادگاه اطفال و نوجوانیان تفیاوت   رسیدگی. شود قاضی و با حضور دو م اور ت کیل می

 سال سابقه داشته و 5های ویوه اطفال قضات باید  در دادگاه وهای برزگساالن دارد  خاصی با دادگاه

انجیام داده باشید    6تیا   1متأهل و دارای فرزند باشند؛ همچنین چنانچه طفل جرم تعزییری درجیه   

باشد دفاع از آن توسط ویی و ییا سرپرسیت    8یا  7اما اگر اتهام انتسابی  .است یحضور وکیل ایزام

سیال تمیام تجیاوز کنید      18چنانچه قبل از شروع بیه رسییدگی سین میتهم از     . در این زمینه است

گیرد با ایین تفیاوت کیه     های کیفری صایح صورت می دگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهرسی

. به دییل حساس مند است شود بهره متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می

 یاهی  قانون آیین دادرسیی دادگیاه   221ماده به دییل ضعف، در  ها آنبودن اطفال و یزوم حمایت از 

به عهیده دادگیاه    ماًیانجام تحقیقات مقدماتی مستق 1378مصوب عمومی و انقالب در امور کیفری 

قیانون   6؛ بعالوه میاده  بودو از ارجاع امر تحقیق به ضابطان دادگستری منع نموده  شده بود گذاشته

ق به ضابطان نیز دادگاه را از دادن نمایندگی در امر تحقی 1338ت کیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 

طفل کسی است که به سن بلیوغ   (1378)قانون  219. از طرفی وفق ماده است کردهدادگستری منع 

دادگاه اطفال بیه جیرائم اشیخاص     این قانون 220نرسیده باشد و از طرف دیگر مطابق تبصره ماده 

 قانون جدید در 298بر اساس ماده نماید.  باشند، نیز رسیدگی می بایغی که زیر هیجده سال تمام می

 ت یکیل  نییاز  برحسیب  نوجوانیان  و اطفیال  دادگیاه  شیعبه  چنید  یا ی  شهرستان قضائی حوزه هر

 و اطفال جرائم کلیه به، است ن ده ت کیل محلی در نوجوانان و اطفال دادگاه که زمانی تا. شود یم

 کیه  دادگیاهی  ییا  دو کیفیری  دادگاه شعبه در، قانون این (315) ماده م مول جرائم جز به نوجوانان



 1400 پاییز( هفتم ی شماره -چهارم ی دوره) آراء علمی فصلنامه            84

 این قانون در 402 اضافه بر مورد فوق بر اساس ماده .شود یم رسیدگی دهد یم انجام را آن وظایف

 موضیوع  جیرائم  بیه  رسییدگی  صیالحیت  قانون این مقررات حسب ی ، کیفری دادگاه که مواردی

 و اطفیال  جیرائم  به رسیدگی به مربوط مقررات رعایت دارد را نوجوانان و اطفال دادگاه صالحیت

در  ماًیمسیتق سیال   15بر اساس قانون جدید تحقیقات مقدماتی اطفیال زییر    .است ایزامی نوجوانان

 .شود یمدادگاه رسیدگی 

 حضور والدین طفل در تحقیقات مقدماتي -2 -2 -1 -2 -1
به هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضیور واییدین ییا سرپرسیتان     

 ،طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا م اور حقیوقی از حییث حماییت و معاضیدت روانیی      قانونی

حیداقل قواعید    15عاطفی و حقوقی ای ان دارای کمال اهمیت است. به همین جهیت طبیق میاده    

پیمان حقوق کودک حضور ای ان  40ماده  3استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویوه اطفال و بند 

حضور وایدین  عین حال حسب قواعد مزبور، اگر در دادرسی ضروری است. در هنگام تحقیقات و

منفعیت آنیان را درفرآینید     صالح قضایی، مصیلحت و  یا سرپرستان قانونی، به ت خیص مرجع ذی

قیانون آییین    220در حقوق اییران طبیق میاده     دادرسی تأمین نکند، ایزامی به حضور ای ان نیست.

ه ویی یا سرپرست قانونی طفل اعیالم نمایید کیه شخصیاً در     دادرسی کیفری، قاضی مکلف است ب

حاضر  دادگاه حاضر شود یا برای او وکیل تعیین کنند. چنانچه اقدام به تعیین وکیل نکرده و شخصاً

همیان   225ن وند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. در عین حال حسیب میاده   

یا سرپرست قیانونی طفیل را الزم ندانید، بیدون حضیور       قانون، در صورتی که دادگاه حضور ویی

ی میورد اشیاره، حضیور    ایملل بیننکته قابل ذکر این است که در اسناد  ای ان رسیدگی خواهد کرد.

وکیل یا م اور حقوقی در رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در هیر حیال ایزامیی اسیت )پیمیان      

ن معنی که چنانچه ویی یا سرپرست قانونی با وجود (. به ای40قسمت ب ماده  3حقوق کودک، بند 

حضور خود در تحقیقات و دادرسی مبیادرت بیه تعییین وکییل ییا م یاور حقیوقی ننمایید، حیق          

بینی شده اسیت. حیال آن کیه در     درخواست معاضدت حقوقی رایگان برای اطفال و نوجوانان پیش

یدگی حاضر شود، بیا وجیود عیدم    حقوق ایران، چنانچه ویی یا سرپرست قانونی طفل درجلسه رس

 186میاده   2با ایین حیال، طبیق تبصیره      تعیین و معرفی م اور حقوقی، دادگاه حق رسیدگی دارد.

در رسیدگی بیه جرائمیی کیه دارای مجیازات      بود، دادگاه مکلف 1378 قانون آیین دادرسی کیفری

اعدام، قصاص نفس، حبس ابد و رجم هستند، مانند رسیدگی به جرائم بزرگساالن در صورتی کیه  
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ویی یا سرپرست قانونی مبادرت به تعیین و معرفی وکیل نکرده باشند، علی رغم حضور خودشیان  

وان رسیدگی کند. اگیر در جرییان   در جلسه دادرسی با حضور وکیل تسخیری به اتهام طفل یا نوج

تحقیقات، دادگاه اطفال، نگهداری طفیل را ضیروری ت یخیص ندهید اگیر طفیل، دارای وییی ییا         

طفیل تیا رسییدگی نهیایی      .سرپرست قانونی باشد و وی اقدام به دادن ایتزام و یا سپردن وثیقه کنند

و تربییت نگهیداری    آزاد خواهد شد در غیر این صورت، طفل تا اجرای حکیم در کیانون اصیالح   

 تحقیقیات  جرییان  در 1392قیانون آییین دادرسیی کیفیری مصیوب       287 بر اسیاس میاده  شود.  می

 ییا ، اویییاء ، وایدین به را قانون این موضوع نوجوانان و اطفال، مورد حسب قضایی مرجع، مقدماتی

 شیخص  هیر  بیه ، آنان پذیرش از امتناع یا و دسترسی عدم یا فقدان صورت در یا قانونی سرپرست

 ییا  طفیل  حضیور  هرگیاه اند  ملتزم مذکور اشخاص. سپارد ی، مبداند مصلحت که حقوقی یا حقیقی

 ملیزم شخصیاً   نیز سال هجده تا پانزده افراد. نمایند معرفی قضایی مرجع به را او باشد الزم نوجوان

   (199 -202 :1393 . )مهابادی،باشند یم دادگاه به خود معرفی به

 اطفال دادگاه در مقدماتي تحقیقات به ناظر قانوني ضوابط -2 -2 -1
ناپذیری از فرآیند پی رفت  ایمللی، ت کیالت قضایی اطفال و نوجوانان جزء جدایی از نظر اسناد بین

ملی ک ور است، که در چارچوب جامع عدایت اجتماعی برای تمامی اطفال و نوجوانان قرار دارد، 
کنید.   ها در جامعیه نقیش بیه سیزایی ایفیا میی       مایت از آنو به همین سبب و در عین حال برای ح

بنابراین خدمات و ت کیالت قضایی اطفال باید بیه نحیوی مینظم توسیعه یابید و بیه ایین منظیور         
هیا و   دهنید، از جملیه روش   هماهنگ شود که نقاط قوت کارکنانی که چنین خیدماتی را ارائیه میی   

د و محفوظ بماند. به یحیاظ تیأمین نیازهیای متنیوع     های کار و نحوه برخورد با آنان بهبود یاب شیوه
مجرمان نوجوان و در عین حال حفظ حقوق اساسی و تأمین نیاز جامعه به نحو کامیل و منصیفانه،   

ها سپرده شیود و عرصیه    هایی به وجود آید که اداره ت کیالت قضایی به آن باید مؤسسات و هیأت
ی نوجوانان باید در سطح ملی و بیه طیور مینظم    خدمات در زمینه مدیریت و اداره ت کیالت قضای

طراحی و اجرا شود. در ک ورهایی که ت کیالت قضایی خاص اطفال وجود دارد اطفال بزهکیاری  

شوند بالفاصله به دادگاه اطفال و به قاضی آن دادگاه برای اتخاذ  را که مرتکب جرائم کم اهمیت می

هیای   بزهکاری و شخصیت طفل و اتخاذ روش دهند. یزوم شناسایی علل تصمیم مقتضی ارجاع می
تیرین هیدف    خاص برای اصالح و تربیت و بازسازی اطفال بزهکار و پی گیری از ارتکاب بزه مهم

 (101 :1396ت کیل دادگاه اطفال بزهکار است. )عباچی، 
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با این مقدمه از آنجا که رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در اغلب جوامع انسیانی پذیرفتیه   
کند تیا   طلبد که بی تر در جهت اصالح حرکت می را میای  شده و سن متهم اقتضای رسیدگی ویوه

 مجازات، یذا قانون آیین دادرسیی کیفیری فصیلی را بیه نحیوة تحقیقیات مقیدماتی دربیاره اطفیال         

اختصاص داده است. آنچه مسلم است تحقیقات مقدماتی جیرائم اطفیال از بیدو شیروع تیا پاییان       
پذیرد و دادگاه مذکور کلیه وظایفی که طبیق قیانون بیه     در دادگاه اطفال صورت می دادرسی همگی

 دادرسیی  آییین  قیانون  304 میاده  1 دهد. )تبصره عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می

 (1392 مصوب کیفری

 تحقیق مقا  و مرجع صالحیت -1 -2 -2 -1
بیه   تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان این دادگاه در مورد همیه جیرائم صیایح نیسیت.     ینیب شیپ رغم یعل

 رجیم،  اعیدام،  قصاص نفیس،  ها قصاص عضو، عبارت دیگر رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن

رسیدگی به جیرائم میذکور در دادگیاه کیفیری      دادگاه نیست. نیدر صالحیت ا و حبس ابد باشند، صلب

 یویی  دادگاه هرچند ی  دادگاه رسیدگی خاص جرائم اطفال و نوجوانان نبوده، نیا .دیآ یماستان به عمل 

 .حضور م اوران در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در آن ایزامی است

ی اطفیال و نوجوانیان نییز ییزوم ت یکیل دادسیرا و دادگیاه        ها دادگاهقانون ت کیل  31در ماده 

اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته شده است. برای رسیدگی به جرائم اطفیال  

ای از دادسرای عمومی با عنوان  و نوجوانان در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه

یکی از معاونین دادستان و با حضور یی  ییا چنید بیازپرس      دادسرای ویوه نوجوانان به سرپرستی

 340و  306سال به جز جیرائم میواد    18. تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال پانزده تا شود یمت کیل 

 .دیآ یمدر دادسرا به عمل  ردیگ یمقانون جدید که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت 

نسیبت   انید  مکلفوجوان باشد ضابطان دادگستری در جرائم م هود نیز هرگاه مرتکب طفل یا ن

اقدام نمایند ییکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفیل   به حفظ آالت، ادوات، آثار عالئم و دالیل جرم

متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا  اند موظفیا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی 

دادگاه اطفال تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا ییا دادگیاه   

( در میورد  1392 کیفری مصیوب  دادرسی آیین قانون 285 ماده 2 اطفال و نوجوانان نیست. )تبصره

 ی  نمود.مرجع و مقام تحقیق باید دو مورد را از هم تفک
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یکی از مراجع رسیدگی کننده به جرائم مهم اطفال، دادسیرا اسیت، وظیایف دادسیرا از طرییق      

 :میپرداز یمکه به نقش آنان در رسیدگی به بزهکاری اطفال  شود یممقامات صایح اعمال 

 دادستان -1 -1 -2 -2 -1
یق در مورد نقض به طور کلی اختیارات و وظایف دادستان در خصوص اطفال عبارت است از تحق

قانون، همکاری با پلیس در خصوص تحقیق در مورد حقایقی که در دادخواست ارائه شده، بررسی 

و تدارک دادخواست برای دادگاه، تصمیم درباره وضعیت طفل برای نگهداری در زمیان تحقیقیات   

 مقدماتی، توجیه طفل پیش از دادگاه و ....

یفری و اینکه در معیت هیر دادگیاه جزائیی تنهیا یی       ک های پروندهدر عمل با عنایت به کثرت 

دادسرا و ی  دادستان وجود دارد و با توجه به وظایف دیگری که دادستان عهده دار انجام آن امور 

به نمایندگی از دادسیتان   گردد میو تم یت آن است؛ دادیارانی که از آنان به نماینده دادستان تعبیر 

در دادگاه کیفری حاضر و در جریان محاکمیه، از   اطفال کیفری های پروندهدر جلسات رسیدگی به 

. الزم به ذکر است که حضور دادستان یا نماینده نمایند میکیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا دفاع 

وی در جلسه رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه عمومی جزائی، انقالب و دادگاه کیفیری اسیتان   

بیدون حضیور دادسیتان ییا نماینیده وی       تواند نمیوالً جلسه دادگاه ی  تکلیف قانونی است و اص

 14میاده  « ج»ت کیل شده و به اتهامات متهم رسیدگی نماید. به موجب نص صریح مقیررات بنید   

عمومی و انقالب، دادگاه در صورت عیدم حضیور دادسیتان ییا      های دادگاهاصالحی قانون ت کیل 

دگی دادگاه در چنین شرایطی آثاری بار ن یده و رسییدگی   نماینده وی فاقد رسمیت بوده و بر رسی

دادگاه فاقد اعتبار است و مرجع تجدیدنظر باید در صورت احراز عدم حضور دادستان ییا نماینیده   

عالوه باید توجه ه وی در جلسه دادگاه رأی صادره را بواسطه وجود این ایراد شکلی نقض نماید. ب

ی کیه پیس از   یهیا  ات رسیدگی دادگاه محیدود بیه پرونیده   داشت که یزوم حضور دادستان در جلس

نبیوده و   گردنید  میی خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست بیه دادگیاه ارسیال    

کیه بیه موجیب قیانون مسیتقیمًا و بیدون صیدور         جرائم اطفیال حضور دادستان یا نماینده وی در 

؛ زیرا حضور دادستان ییا نماینیده وی در   نیز ضروری است گردند میکیفرخواست در دادگاه مطرح 

جلسات رسیدگی دادگاه صرفاً جهت دفاع از کیفرخواست نیست بلکه دادسیتان عیالوه بیر وظیفیه     

دفاع از کیفرخواسیت، وظیفیه نظیارت بیر حسین اجیرای قیانون در جرییان محکمیات کیفیری و           
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ر عهیده دارد و در میواردی   ی را نیز بی یعنداالقتضاء تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از محاکم جزا

که رأی برائت صادره از دادگاه را بنا به جهاتی بر خیالف قیانون و ییا مخیایف بیا منیافع اجتمیاع        

پیس از اطیالع از رأی    تواند میت خیص دهد و یا عقیده بر محکومیت غیرقانونی متهم داشته باشد 

اسیت کیه حضیور دادسیتان ییا       دادگاه و در فرجه مقرر قانونی به آن اعتراض نماید. الزم بیه ذکیر  

عمیومی و   هیای  دادگیاه اصیالحی قیانون ت یکیل     22نماینده وی حسب نص صریح مقررات ماده 

 .انقالب در دادگاه تجدیدنظر نیز ایزامی است

 بازپرس -2 -1 -2 -2 -1

یکی از وظایف عمده دادستان، ارجاع پرونده به بازپرس است تا به دسیتور او تحقیقیات مقیدماتی    

شود. بنابراین بازپرس تا زمانی که پرونده از سوی دادستان به او ارجاع ن ود حق رسییدگی  شروع 

ندارد. هرگاه وضع جرم و نوع تحقیق، بررسی دقیق تری را ایجیاب نمایید تحقیقیات مقیدماتی را     

بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقیب و ییا قیرار مجرمییت بیه مرحلیه      

دهد. بنیابراین بیازپرس وظیایف مهمیی را بیر عهیده دارد از جملیه تحقیقیات          سی خاتمه میبازپر

مقدماتی در جرائم مهم و بازپرس پس از ارجاع پرونده از طیرف دادسیتان بیه تحقییق از شیاکی و      

انید و همچنیین احضیار گواهیان و      اعالم کننده جرم و سپس از اشخاصی که در جرم شرکت داشته

ها و در صورت یزوم، مواجهه بین شهود و متهم و نیز معاینه و تحقییق محلیی و    استماع شهادت آن

جلب نظر کارشناس، سرانجام به توصیف اسناد و مدارک مربوط بیه جیرم و خالصیه جمیع آوری     

ادیه جرم پرداخته و به این ترتیب پرونده مت یکله از طیرف سیایر ضیابطان دادگسیتری را تکمییل       

توانید   قضایی از سوی بازپرس که مبنی بر احراز وقوع بزه اسیت او میی  نماید. پس از اظهارنظر  می

ییا درمیانی،   ای  تصمیماتی از قبیل اعزام طفل به مؤسسات ویوه اطفال اعزام به مرکز آموزشی حرفه

قیانون   285سپردن وی خانواده مورد اعتماد و ... را تحت عنوان قرار صادر نماید. بر اسیاس میاده   

 از ای شیعبه ، آن محیل  در و نوجوانان و اطفال دادگاه معیت در 1392مصوب آیین دادرسی کیفری 

 دادسیتان  معاونان از یکی سرپرستی به نوجوانان ویوه دادسرای عنوان با انقالب و عمومی دادسرای

ایبته بایید دقیت داشیت کیه تحقیقیات مقیدماتی        .شود می ت کیل، بازپرس چند یا ی  حضور با و

 شود. سال مستقیماً در دادگاه انجام می 15جرائم اطفال زیر 
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 تأمیني تدابیر اتخاذ و متهم اطفال جلب و احضار -3 -1 -2 -2 -1

های وارد شده و دالییل شناسیایی شیده پیرامیون      آگاه کردن اطفال و نوجوانان متهم از ماهیت اتهام

( بیر ایین اسیاس    227 :1390 اشیرافی،  های حقوق کیفری است. )طه و ترین مأموریت همها از م آن

هیا را از ماهییت    ترین زمان ممکین آن  مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرائم اطفال باید در سریع

کیفری آگیاه سیازند. در قیانون مربیوط بیه       -های قضایی های وارده و دالیل موجود در پرونده اتهام

در مواد مربوط به قرارهای تأمین کیفری ایین حیق میورد توجیه قیرار       1338ال بزهکار ت کیل اطف

کیه میوازین    1290قانون اصول محاکمیات جزاییی    125نگرفته بود. بلکه قضات ویوه بر پایه ماده 

چگونگی انجام تحقیقات مقدماتی را معرفی کرده بود باید موضوع اتهام و دالیل مربیوط بیه آن را   

هیای   دادند. اما در قانون آیین دادرسیی دادگیاه   به کودکان و نوجوانان متهم اطالع می به طور صریح

 132به شکل رساتری به این معیار توجه شده بود و مطیابق میاده    1378عمومی و انقالب مصوب 

ها در شمار یکی از شرایط صدور قرار تأمین کیفری قرار گرفته بیود.   سازی متهمان از نوع اتهام آگاه

 ها در شمار یکی از شرایط صدور قرارهای مذکور باید این معیار هم رعایت شود. این سان اتهامبه 

هیای   سازی از اتهام بوده که باید جبنه حضیوری داشیته باشید. یعنیی مقیام      مورد دیگر هم آگاه

 ها را به صورت مستقیم و حضوری بیه اطیالع   های وارده و دالیل مربوط به آن قضایی اتهام یا اتهام

متهمان برسانند. بر این اساس مخاطب مراجع قضایی برای تفهیم اتهام همان متهمان هسیتند. میاده   

که احضار و جلیب کودکیان و نوجوانیان میتهم از رهگیذر       1378قانون آیین دادرسی کیفری  223

وان که رسیدگی به جرائم کودکان و نوجی  226اوییاء و یا سرپرستان را امکانپذیر پنداشته و نیز ماده 

به صورت غیابی را مجاز شمرده بود با حضوری بودن تفهیم اتهام ناسیازگاری نداشیت. در قیانون    

ترین معیارها برای صدور قرار  یکی از شاخص نیز تفهیم اتهام به عنوان 1392آیین دادرسی کیفری 

تفهیم اتهام ... پس از "های قضایی:  مقام 217تأمین کیفری مورد توجه واقع شده است. بر پایه ماده 

تواننید بیه گیزینش قرارهیای میذکور مبیادرت        می "وجود دالیل کافی... و تحقیق الزم، در صورت

ورزند. به این سان، آگاه سازی کودکان و نوجوانان متهم از نوع ماهیت اتهام و دالیل مربوط بیه آن  

ان بایید آن را  از جمله شرایط بنیادی است که مراجع رسیدگی کننده به جیرائم کودکیان و نوجوانی   

محترم شمارند. این تکلیف کارگزاران عدایت کیفری کودکان و نوجوانان بیا ضیمانت اجیرا همیراه     

نادیده انگاشتن حق کودکان و نوجوانیان میتهم مبنیی بیر تفهییم اتهیام        196شده است. مطابق ماده 

ییب مراجیع   سیازد. بیه ایین ترت    اسباب محکومیت انتظامی تا درجه چهار را برای قضات فراهم می
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قضایی باید پیش از صدور قرارهای تأمین کیفری به آگاه سازی کودکان و نوجوانان میتهم از اتهیام   

تمیام ییا بخ یی از دادرسیی کیفیری بیه        414وارده مبادرت ورزند. حتی، آنجا که بر اساس میاده  

 (41 -42 :1393 صورت غیابی برگزار شود. )نیازپور،

برای اطفال گفته شده است هییچ کیودکی نبایید بیه طیور       همچنین در مورد بازداشت احتیاطی

بایسیت   غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن ی  کودک میی 

ترین مدت ممکن باید به آن متوسیل   مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه

در انتظار محاکمه هستند باید بی گناه تلقی شوند و بایید بیا    شوند یا شد. نوجوانانی که دستگیر می

آنان به همین عنوان رفتار نمود. از بازداشت ضمن محاکمه، باید تا حد ممکن خودداری نمود و آن 

های دیگری در پییش   های استثنایی محدود ساخت، بنابراین باید کوشید که اقدام را باید به موقعیت

هیای   هیای اطفیال و هییات    ه از بازداشت احتیاطی استفاده شیود، دادگیاه  گرفت به این ترتیب هرگا

هایی بی ترین اویویت را قائیل باشیند تیا میدت      تر به چنین پرونده تحقیق باید برای رسیدگی سریع

 (43 :1377 ترین زمان ممکن تقلیل یابد. )خزانی، بازداشت به کوتاه

بیرای اطفیال در    1378ن دادرسی کیفری هایی که قانون آیی در این خصوص با جود همه مزیت

نظر گرفته بود، قانونگذار از میان قرارهای تأمین کیفری جامعیه فقیط قرارهیای کفاییت و وثیقیه را      

شناسایی کرده بود و در نتیجه سپردن کودکان و نوجوانان متهم به خانواده از عرصه حقوق کیفیری  

توانستند بیه موجیب ایین     های قضایی نمی مقامکودکان و نوجوانان کنار گذاشته شد. بر این اساس، 

 قانون نسبت به سپردن اطفال متهم به پدر و مادر و یا دیگر اشخاص اقدام نمایند.

سیپردن   287تغیییر یافتیه و مطیابق میاده      1392اما این سیاست در قانون آیین دادرسی کیفری 

 . بیه موجیب ایین میاده:     کودکان و نوجوانان متهم دوباره وارد گستره عیدایت کیفیری شیده اسیت    

 را قیانون  این موضوع نوجوانان و اطفال، مورد حسب قضایی مرجع، مقدماتی تحقیقات جریان در"

 پیذیرش  از امتنیاع  ییا  و دسترسی عدم یا فقدان صورت در یا قانونی سرپرست یا، اوییاء، وایدین به

 هرگاه اند ملتزم مذکور اشخاص. سپارد می، بداند مصلحت که حقوقی یا حقیقی شخص هر به، آنان

 سیال  هجیده  تیا  پانزده افراد. نمایند معرفی قضایی مرجع به را او باشد الزم نوجوان یا طفل حضور

 ".باشند می دادگاه به خود معرفی به ملزم شخصاً نیز
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پیداست که بر اساس این ماده سپردن متهمان به عنوان ی  پاسیخ تضیمین کننیده بیه نابایغیان      

سال بهره گیرند. اتخاذ این سیاست  18توانند از آن نسبت به متهمان زیر  قضات میمحدود نبوده و 

سیال بایید از تیدابیر     18از سوی نویسندگان قانون مذکور گویای این نکته است که همه افراد زیر 

های افتراقی نبایید بیه شیماری از متهمیان زییر هیجیده سیال         خاص برخوردار باشند. پس سیاست

که کلیه آنان باید م ول این تدابیر ویوه قرار گیرند. به این ترتیب، بر اساس قانون اختصاص یابد بل

توانند از این سازوکار برای تضمین حضور کودکان و نوجوانان متهم در  های قضایی می مذکور مقام

 (43 -47 :1393 پور، پهنه عدایت کیفری بهره جویند. )نیاز

 مدافع وكیل حضور -4 -1 -2 -2 -1
در مورد حق کودک در مظان اتهیام مبنیی بیر     40قسمت ب ماده  2حقوق کودک در بند نامه  نپیما

برخورداری از مساعدت حقوقی برای تهیه و ارائه دفاعیه خود تصریح کرده اسیت. مقیررات پکین    

نیز به حق کودک و نوجوان بر بهره مندی از خدمات م یاور حقیوقی و معاضیدت رایگیان اشیاره      

اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سیالح مییان    های مینتضیکی از دارد. 

و  35. اصیول  باشید  میطرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی 

 ها دادگاهدر همه : »دارد میاشعار  35قانون اساسی به یزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل  37

حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگیر توانیایی انتخیاب وکییل را نداشیته      طرفین دعوی 

قیانون جدیید آییین     5بیر اسیاس میاده     «امکانات تعیین وکیل فراهم گیردد.  ها آنباشند؛ باید برای 

 قیانون  ایین  در میذکور  دفیاعی  حقیوق  سیایر  و وکیل به دسترسی حق از باید دادرسی کیفری متهم

 128سیابق در تبصیره ذییل میاده      قانونگذار .این مقرره شامل اطفال نیز خواهد شدشود و  مند بهره

، در سیه میورد   1378عمومی و انقیالب در امیور کیفیری مصیوب      های دادگاهقانون آیین دادرسی 

یکین   حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسیته اسیت.  

 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکاالت قانون سابق را اصالح نمیود  1392قانونگذار در سال 

کیه مقیرر    حقوق دفیاعی میتهم را یحیاظ نمیوده اسیت      قانون آیین دادرسی کیفری، 190در ماده  و

در مرحله تحقیقات مقدماتی ی  نفر وکیل دادگستری همیراه خیود داشیته     تواند میمتهم " دارد: می

چناچیه میتهم    شیود.  تفهیم از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ وباشد این حق باید پیش 

بیا کسیب    توانید  میی وکیل میتهم   .شود میبه او ابالغ  احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و

اجیرای قیانون الزم    دفاع از متهم ییا  مطایبی را که برای کسب حقیقت و آن، دالیل اطالع از اتهام و
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قانون  348و  347بر اساس مواد  "شود. میظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته ا. اظهارکند بداند،

 میدافع  وکیالی  ییا  وکیل توانند می طرفین، کیفری امور تمام در 1392آیین دادرسی کیفری مصوب 

 رسییدگی  و دادگیاه  ت یکیل  برای آنان از یکی حضور، وکیل تعدد صورت در. کنند معرفی را خود

 .است کافی

 حکم صدور و رسیدگي مرحله -3 -1

اختصاصی شدن رسیدگی به بزهکاری اطفال همچنانکه اهداف خاصی را در پی دارد؛ دالیل و علل 

خاصی را نیز داشته است که ناشی از خصوصیات ویوه این نوع از بزهکاری بوده است. آنچه مسلم 

ن را از سیایر  است شرایط، اوصاف دالیل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکاری در عین حیال کیه آ  

سیازد، آگیاهی از ایین اوصیاف اختصاصیی و نهایتیًا دارا بیودن         جرائم ارتکابی عمومی متمایز میی 

هیای   ( بر اساس همیین ضیرورت، نظیام   55 -56 :1382 کند. )مهرا، تخصص متمایزی را اقتضاء می

جملیه   انید کیه از   بینی کرده برای دادرسی اطفال بزهکار پیشای  حقوقی شرایط و اختصاصات ویوه

ها شیرایط و نحیوه انتخیاب قاضیی صیادر کننیده حکیم و دیگیری، نحیوه م یارکت            ترین آن مهم

 (183 :1390 کارشناسان فنی و تخصصی در پروسه دادرسی است. )شاملو،

 دادرسي مرحله بر حاكم اصول -1 -3 -1
 هدف اصلی از ک ف، تعقیب، تحقیقات مقیدماتی و دادرسیی در رسییدگی بیه اتهامیات اطفیال و      

نوجوانان معارض با قانون، آموزش، اصالح و تربیت و بازسازی شخصییت و ایجیاد سیازگاری در    

اجتماعی و مبانی دینی است؛ یذا در صورتی که قضات دادگاه اطفیال و   -اخالقی های ارزشآنان با 

ط نوجوانان در خاتمه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، ارتکاب جرم را احراز کنند، باید با یحاظ ضواب

حسیب  . شناخته شده اصول دادرسی ویوه اطفیال مبیادرت بیه اتخیاد تصیمیم نماینید       معیارهایو 

معیارهای مزبور تصمیمات اتخاذ شده در برابر رفتار کودکان و نوجوانان بایید متناسیب بیا شیدت     

گیری باشد. قضات  انتقام وجرم ارتکابی، شخصیت و وضعیت خاص ای ان، فاقد شائبه آزاررسانی 

مواظب باشند که در سرانجام اجیرای ایین تصیمیمات، حیس پرخاشیگری و انتقیام جیویی و        باید 

 40میاده   1مداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون را ایجیاد ییا تقوییت نکننید. بنید       خصومت

از مقیررات پکین، تحیت عنیوان      17دارد. طبیق میاده    به صراحت اشیاره کنوانسیون حقوق کودک 

 حکم و اتخاذ تصمیم مفاداً به موازین مورد اشاره صراحت دارد.اصویی راهنما در صدور 
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   بزرگسال از اطفال دادگاه تفکیک -1 -1 -3 -1
یکی از مواردی که در رابطه با رسیدگی به جرائم اطفیال و نوجوانیان بایید دقیت داشیت تفکیی        

موضیوع   «بزهکیاری اطفیال  »بیا تصیویب قیانون     1338در سیال  دادگاه اطفال از بزرگساالن است. 

خاص و مقررات خاصی برای شییوه   یها دادرسی افتراقی وارد نظام حقوقی ما شد یعنی دادگاه نییآ

بینیی شید و نیواقص قیانون عمیومی را در رابطیه بیا         رسیدگی به جرائم اطفال در این الیحه پییش 

عمیومی موضیوع    یهیا  بیا ت یکیل دادگیاه    1358مسیوییت تدریجی تا حدی جبران کیرد. درسیال   

هیا   دادرسی تدریجی اطفال دستخوش تغییراتی شد زیرا به جرائم اطفال نیز باید در این دادگیاه  آیین

یه دادرسیی  أمس 2و  1کیفری  یها با تصویب قانون ت کیل دادگاه 1361شد و در سال  رسیدگی می

افتراقی و مسیوییت تدریجی اطفال به طور کلی مغفول ماند و از آن پس برخوردی م ابه مجیرمین  

گرفت زیرا در قیوانین میاهوی )قیانون     رگسال با اطفال در دادرسی و تعیین مسیوییت صورت میبز

یه أیه مسیوییت تدریجی مورد توجیه قیرار نگرفتیه بیود بیا ایین وصیف مسی        أمجازات اسالمی( مس

اختصاصیی و مسیائل    یهیا  هیای رسییدگی، دادگیاه    دادرسی اطفال اعم از مسائل شکلی یعنی شیوه

هیا،   توجهی قرار گرفت. سرانجام پس از سال کیفری( در نظام حقوقی ما مورد بیماهوی )مسیوییت 

 تجربه ن ان داد که برخورد با اطفال در رسیدگی به جرائم نسبت به بزرگساالن باید متفاوت باشد.

با توجه به فقدان مقررات ویوه که مسیوییت تدریجی اطفال با رویکرد افتراقی و تربیتیی در آن  

. عالوه بر این، شت.گونه جرائم براساس قانونی جامع ضرورت دا اشد، رسیدگی به اینیحاظ شده ب

هایی که با افراد بزهکار سروکار دارند باید در مورد اطفیال   ها و سایر سازمان ها، پلیس، زندان دادگاه

در  ها های خاصی را دیده باشند و نیز شیوه برخورد با آن های خاصی باشند و آموزش دارای ویوگی

. بیا تصیویب قیانون آییین دادرسیی      طول رسیدگی و اجرای حکم باید متفاوت با بزرگساالن باشد

تری در زمینه رسیدگی به جرای اطفال وضع شد. چرا که رسییدگی بیه    مقررات دقیق 1392کیفری 

ی اطفال سپرده شد، که دارای آیین دادرسیی متفیاوت از   ها دادگاهجرائم اطفال و نوجوانان به عهده 

 شهرستان قضایی حوزه قانون آیین دادرسی کیفری جدید در 298بر اساس ماده . بزرگساالن هستند

از دیگر نهادهیایی کیه در   . شود یم ت کیل نیاز برحسب نوجوانان و اطفال دادگاه شعبه چند یا ی 

یوایح پی نهادی رسیدگی به جیرائم اطفیال و نوجوانیان و آییین دادرسیی کیفیری بیرای اطفیال و         

تجدییدنظر، بیه    یهیا  ای از دادگیاه  نوجوانان در نظر گرفته شده است مربوط بیه اختصیاص شیعبه   

بینی اختصاص چنیین   اطفال است. اندی ه زیربنایی که پیش یها تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاه
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آن است که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقیی نسیبت بیه     دهد یشعبی را ت کیل م

ری اطفییال را داشییته و بییا دیییدگاهی صییرفاً حقییوقی آراء و تصییمیمات اتخییاذ شییده       بزهکییا

 (15 :1392 فرد، . )غفوریاطفال را مورد تجدید نظر قرار ندهند یها دادگاه توسط

 ها مجازات اعمال در محدودیت -2 -1 -3 -1
این ق ر وییوه  دادرسی اطفال محدود به تحقیقات مقدماتی نبوده بلکه مقام قضایی باید در دادرسی 

های بدنی  ترین موارد آن منع مجازات حبس، ممنوعیت مجازات مواردی را رعایت نماید که از مهم

 و ایزام مقام قضایی به اتخاذ تصمیمات اصالحی و تربیتی است.

 منع استفاده از حبس -1 -2 -1 -3 -1
هیای   مجیازات هیای مجیازات حیبس،     در ک ورهای مختلف طی سی و چند سال گذشته جایگزین

های غییر سیایب آزادی بیه وییوه در میورد کودکیان و نوجوانیان         اجتماعی و یا به عبارتی مجازات

های مختلفی ظهور کرده و خود را ن ان داده است. در حقوق ایران اقدامات غیر  بزهکار به صورت

هیای   اههیایی دارد. در دادگی   سایب آزادی جایگزین حبس با ک ورهای دیگر مثل انگلستان تفیاوت 

بعضیی از قضیات در آراء خیود اقیدام بیه صیدور        1379و اوایل سیال   1378اطفال از اواخر سال 

شود.  احکامی با محوریت اقدامات اجتماعی نمودند، که به نوعی مجازات جایگزین حبس تلقی می

( اقدام به محکومییت  1370مصوب ) این قضات با استناد به موادی از قانون مجازات اسالمی سابق

ها راهکاری مناسب و منطبق با اصول حقوقی میدرن در نظیام    این اقدام سال نمودند. 18اطفال زیر 

شود. در این خصوص از جمله ضمانت اجراهیایی کیه بیه عنیوان      حقوق کیفری ایران محسوب می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ها به کار رفته می آراء دادگاه جایگزین حبس در

 ات رایگان در کانون اصالح و تربیت و یا هر مکانی که کانون صالح بداند.انجام کار و خدم -

 حبس خانگی به مدت چند ماه در منزل با نظارت کانون اصالح و تربیت. -

 فراگیری حرفه معین -

هیای اطفیال قیرار     های اخیر مورد حکیم دادگیاه   این احکام از جمله مواردی هستند که در سال

ها عالوه بر استناد به قانون مجیازات اسیالمی سیابق بعضیاً بیه       از دادگاه گرفته و جایب آنکه برخی
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انید. در   زداییی اسیتناد کیرده    های قوه قضاییه دایر بر زنیدان  کنوانسیون حقوق کودک و نیز بخ نامه

قوه قضاییه با ایهام از این رویه قضایی و نیز کنوانسیون حقوق کودک و قوانین و  1379اواخر سال 

از دان گاهیان و قضات اقدام به تهیه پیش نویس قانون ت یکیل  ای  ته با همکاری عدهمقررات گذش

 (16 -22 :1382 دادگاه اطفال و نوجوانان کرد. )مهرا،

 هاي بدني ممنوعیت مجازات -2 -2 -1 -3 -1

از  1304در عرصه سیاست جنایی ایران بیرای نخسیتین بیار از رهگیذر قیانون مجیازات عمیومی        

ایین   35دهی به این دسته از بزهکاران اسیتفاده گردیید. مطیابق میاده      ده برای پاسخهای سزا واکنش

شیوند   قانون اطفال ممیز بایغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده بودند، مرتکب جنحه یا جنایتی می

شدند. بنابراین امکان محکوم کردن شماری از کودکان  فقط به ده ایی پنجاه ضربه شالق محکوم می

وانان بزهکار به واکنش شالق وجود داشت. ایبته؛ به این شرط که مرتکبان جیرم زییر پیانزده    و نوج

سال و یافته آنان از نوع جنحه وجرم ارتکاب یا جنایت باشد. این سیاست قانونگیذار اییران بعیدها    

های علمی کنار گذاشیته   متأثر از آموزه 1338به موجب قانون ت کیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 

های سزاده  های متعددی از واکنش شکل 1370شد. با وجود این نویسندگان قانون مجازات منسوخ 

را برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزهکار مورد توجیه قیرار داده بودنید. اگیر چیه اجیرای       

بیا  ای از این بزهکاران امکان ناپذیر بیود. امیا    ها مانند قصاص نسبت به دسته شماری از این واکنش

و تدوین نظام ضمانت اجراهیای جداگانیه بیرای کودکیان و      1392تصویب قانون مجازات اسالمی 

رسد صرفاً امکان بهره جستن از کیفرهیای بیدنی در خصیوص بایغیان      نوجوانان بزهکار به نظر می

 91های حد و یا قصاص پذیر، وجود دارد. زیرا، به موجیب میاده    کمتر از هجده سال مرتکب جرم

های مذکور از سوی این دسته و وجود رشد کیفری بایید همیان    ون در صورت ارتکاب جرماین قان

 پیور،  های مستوجب حد و قصیاص را بیه اجیرا در آورد. )نییاز     شده برای جرم بینی پیشکیفرهای 

1393: 182- 179) 

 الزا  به اتخاذ تصمیمات اصالحي و تربیتي -3 -2 -1 -3 -1

اگر چه مطابق قوانین کیفری، اطفال فاقد مسیوییت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود 

ها و حمایت از جامعه در برابر گزند جیرائم ایین افیراد،     این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آن

هیای   الزم است که اقدامات موثری در جهت اصالح و تربیت اطفال بزهکار بیه عمیل آیید. پاسیخ    
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هایی دانست که هدف اصالح اخالقیی را از طرییق آمیوزش در     توان پاسخ اصالحی و تربیتی را می

های اصالحی و تربیتی قابل اعمال نسیبت   کند. در مورد پاسخ مراکز ویوه اصالح و تربیت دنبال می

بیا   شناس و همکاری توان، به مواردی چون مراجعه به مددکار اجتماعی یا روان به اطفال بزهکار می

آنان، فرستادن طفل به ی  موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل ییا حرفیه آمیوزی، اقیدام     

الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزش ، جلوگیری از معاشرت طفیل ییا   

کنید، جلیوگیری از رفیت و آمید طفیل ییا        ها را منع می نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آن

های معین و ... اشاره کرد. ایبته باید دقت داشیت کیه تیدابیر میذکور بایید توسیط        جوان به محلنو

ترین رویکردهیایی   وایدین یا سرپرست قانونی انجام شود. این رویکرد را شاید بتوان از جمله سنتی

 (206 -207 :1390 دانست که در زمینه پاسخ به بزهکاری اطفال وجود داشته است. )شاملو،

خورشیدی با اویوییت دادن   1338ونگذار ایرانی در قانون ت کیل دادگاه اطفال مصوب سال قان

 12تا  6به امر اصالح و تربیت اطفال، تدابیر اعزام به کانون اصالح و تربیت را هم برای گروه سنی 

سال مقرر داشته است. این تیدابیر بیا هیدف بهبیودی حسین       18تا  12سال و هم برای گروه سنی 

ق طفل مورد اشاره قرار گرفته و به صورت تسلیم به اوییاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب اخال

بینی شیده اسیت.    و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل و اعزام به کانون اصالح و تربیت پیش

قانون مجازات اسالمی جدید دادگاه در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جیرائم   88مطابق ماده 

شوند و سن آنان در زمیان ارتکیاب نیه تیا پیانزده سیال تمیام شمسیی اسیت یکیی از            عزیری میت

 کند: تصمیمات زیر را اتخاذ می

 در مواظبیت  و تربییت  و تأدیب به تعهد أخذ با قانونی سرپرست یا اوییاء یا وایدین به تسلیم -ایف

 و شیناس  روان یا اجتماعی مددکار به نوجوان یا طفل معرفیشامل  نوجوان یا طفل اخالق حسن

 و آموزشیی  مؤسسیه  یی   بیه  نوجیوان  ییا  طفیل  فرسیتادن ، آنان با همکاری و متخصصان دیگر

 نوجوان یا طفل اعتیاد ترک یا درمان جهت الزم اقدام، آموزی حرفه یا تحصیل منظور به فرهنگی

 ت خیص به اشخاص با نوجوان یا طفل مضر ارتباط و معاشرت از جلوگیری ،پزش  نظر تحت

 .معین های محل به نوجوان یا طفل آمد و رفت از جلوگیری، دادگاه

 .بداند نوجوان یا طفل مصلحت به دادگاه که دیگری حقوقی یا حقیقی اشخاص به تسلیم -ب
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 .دادگاه قاضی وسیله به نصیحت -پ

 .جرم تکرار عدم به کتبی تعهد أخذ یا و تذکر و اخطار -ت

 یی   درجه تعزیری جرائم مورد در سال ی  تا ماه سه از تربیت و اصالح کانون در نگهداری -ث

 .پن  تا

 اجیرا  قابیل  سال پانزده تا دوازده نوجوانان و اطفال درباره فقط( ث) و( ت) بندهای تصمیمات

 تیا  یی   درجیه  تعزیر موجب جرائم که نوجوانانی و اطفال مورد در( ث) بند مقررات اعمال. است

 .است ایزامی اند، شده مرتکب را پن 

قانون مجازات جدید این اختیار را به دادگیاه اطفیال و    88ماده  بند )ث( 3قانونگذار در تبصره 

هیای میددکاران    نوجوانان داده است تا با توجه بیه تحقیقیات بیه عمیل آمیده و همچنیین گیزارش       

در مفیاد   اجتماعی از وضع طفل و نوجوان، بنا بر اقتضا در تصمیم خود تجدیدنظر کنید. بیا مداقیه   

قیانو ن مجیازات اسیالمی، مالحظیه      88قانون آیین دادرسی کیفری و تطبیق آن بیا میاده    285ماده 

شود که قانونگذار اقدامات تأمینی و تربیتی م ابه در مورد اطفیال و نوجوانیان بزهکیار در نظیر      می

مجیازات  گرفته است. این تمهیدات که در آیین دادرسی کیفری شکلی است، محیدود و در قیانون   

اسالمی، بنا بر اقتضای ماهوی بودنش، مبسوط و یادآور این نکته است، که قانونگذار ما عیالوه بیر   

قوانین شکلی، در قوانین ماهوی نیز جایگاه خاصی برای جرائم اطفال و نوجوانان قائل شده اسیت.  

سیاالن فیرق   شود سیاست کیفری نسبت بیه بزرگ  ( بنابراین مالحظه می202 -203 :1393 )مهابادی،

 اند. کرده بینی پیشهایی در جهت حمایت از اطفال  داشته و قوانین جدید مقرره

 تجدیدنظرخواهي بر حاكم قواعد -2 -3 -1
شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومیان  

 هیای  راهکیرد. تجدییدنظر در احکیام جزاییی یکیی از       تأمیل تردید یا  توان نمیبیگناه به هیچ وجه 

پی گیری از تحمیل مجازات بیه متهمیان بیگنیاه و آثیار زیانبیار آن اسیت. حتیی در شیرایطی کیه          

صالحیت، استقالل و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به ی  محاکمیه  

ظر در احکیام را نفیی نمیود؛ چیرا کیه اشیتباه       ضرورت تجدید ن توان نمیعادالنه نیز رعایت شده، 

قضائی یا قانونی دادگاه همی ه ممکن است، و همین امکان اشتباه بیه تنهیایی بیرای توجییه چنیین      
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ضرورتی کافی است. بر این اساس با پذیرش تجدیید نظیر بیه عنیوان بخ یی از فرآینید دادرسیی        

. یی  اصیل مهیم میورد قبیول قیرار گییرد       عادالنه، قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به عنیوان  

 کنید  میی نچه دادگاه حکم آپس چون این احتمال همی ه وجود دارد که  (77 :1384 )منصورآبادی،

مطابق با واقع و قانون نباشد، یذا عدایت اقتضا دارد که امکان تجدیدنظر خواهی برای افیراد فیراهم   

 قضیایی  آرای بیازبینی  امکان آن پرتو رد که است روشی ( تجدیدنظر685 :1378 . )کاتوزیان،گردد

. بیا  سیازد  میمند آن اجرای عدایت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن  ه و اعمال ضابطهآمد فراهم

مبانی این  توان میایبته از نظر مبنایی  یحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کامالً ضروری است.

حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در ک ف حقیقت، تضمین بیطرفیی در قضیاوت، دقیت در    

قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدایت کیفری مالحظیه نمیود. بیا     های رسیدگی

این وصف، هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومییت و مجیازات او توسیط دادگیاه     

ماده  5 بند در صراحت به . تجدیدنظرخواهیمورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قیرار بگیردتر  یعای

 ارتکیاب  خیاطر  بیه  هرکس»: که است شده بینی پیش شکل این به میثاق حقوق مدنی و سیاسی 14

 موافیق  بیاالتر  دادگاهی سوی از او مجازات و محکومیت که دارد حق است یافته محکومیت جرمی

اساسینامه دادگیاه کیفیری     81همچنیین قسیمت دوم میاده     .«شود واقع مجدد رسیدگی مورد قانون

دادستان و یا محکوم علیه بر اساس عیدم تناسیب جیرم و    : »دارد میی نیز در این باره مقرر ایملل بین

نسیبت بیه مییزان مجیازات     « دادرسی و ادییه نامه  آیین»بر طبق ترتیبات مقرر در  توانند میمجازات 

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق ب ر درباره این حیق ییا    «تجدیدنظرخواهی نمایند.تعیین شده 

کنوانسیون چنین سیکوتی را جبیران نمیوده و     7پروتکل شماره  2تضمین آن ساکت است، اما ماده 

به تصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محکومان سخن گفته اسیت. مضیاف بیر آن از    

کنوانسییون   6حقوق ب ر، حق مزبور در حق دادرسی عادالنیه منیدرج در میاده    نظر دادگاه اروپایی 

عمومی و انقیالب   های دادگاهین دادرسی یقانون آ 233و  232ماده  اروپایی حقوق ب ر نهفته است.

سیسیتم  نیز به مواردی اشیاره داشیته اسیت. امیا در میورد      در امور کیفری در خصوص تجدیدنظر 

هیا در قیوانین و ییوایح     گونه مقرره باید گفت که این یت طفل و نوجوانتوجه به وضع تجدیدنظر با

 اسیالمی  مجیازات  قیانون  و و نوجوانیان  کودکیان  از حماییت  . )الیحیه استهای  نوآوریاز  جدید

نییز قانونگیذار آراء صیادره از     1392در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب  (1392 مصوب

یدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته اسیت و دادگیاه میذکور    های کیفری دو را قابل تجد دادگاه

 مرجع صایح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعیی کیفیری اسیت. )میاده    
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( مرجع دیگر تجدیدنظر، دیوان عایی ک ور است که 1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 426

گییرد. دادگیاه    کیفری ی  در آن مرجع مورد بررسی قرار میهای  اعتراض به آرای صادره از دادگاه

تجدیدنظر در مرکز هر استان با حضور رئیس یا دادرس علی ایبدل و عضویت دو مست ار ت یکیل  

شود. تفاوت اساسی تجدیدنظر در دادگاه تجدییدنظر اسیتان بیا دییوان عیایی ک یور در نحیوه         می

که هدف مهم دادرسی اطفال بهبود وضعیت رفتاری  از آنجا (287 رسیدگی است. )مهابادی، پی ین:

 هموراره باید با مییزان پی یرفت و بهبیود    شود میکه به بزهکاری اطفال داده  هایی پاسخآنان است، 

همین خاطر است که احکام و تصمیمات اتخاذ شده در مورد اطفیال از   بهرفتار آنان متناسب باشد. 

 .صادرکننده برخوردار است قابلیت تجدیدنظر مکرر توسط خود دادگاه

 قاضي خود توسط تصمیمات در تجدیدنظر -1 -2 -3 -1
که تکرار ماده هفیدهم اصیالحی قیانون     عمومی و انقالب یها قانون ت کیل دادگاه 31ماده  مطابق

از دادسیتان کیل    توانید  یعلییه می   است و مطابق آن محکوم 1372ها مصوب  تجدیدنظر آرای دادگاه

قطعیت یافته هر ی  از محاکم را که قابیل درخواسیت تجدییدنظر بیوده، از      ک ور رسیدگی احکام

تاریخ ابالغ حکم تا ی  ماه درخواست نماید. دادستان کل ک ور در صورتی کیه حکیم را خیالف    

و دییوان عیایی    دیی نما یبین با شرع یا قانون ت خیص دهد از دیوان عایی ک ور درخواست نقض م

. رأی دادگاه در غییر  دهد یی را به دادگاه هم عرض ارجاع مک ور در صورت نقض، حکم رسیدگ

موارد مذکور در ماده هجدهم )اشتباه قاضی یا عدم صالحیت وی( غیر قابل اعتراض و درخواسیت  

عبارت است از: درخواست محکوم علییه، قطعیی    31تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده 

دن آن، عدم انقضای بیش از ی  ماه از مهلت تجدید نظر بودن رأی، ادعای خالف شرع یا قانون بو

قیانون آییین دادرسیی کیفیری      381( بر اساس میاده  26 :1381 ایهی، . )فرجخواهی یا قطعیت حکم

 یا و دهد رخای  کلمه شدن زیاد یا کم مانند قلمی سهو، دادگاه رأی نوشتن و تنظیم در هرگاه 1392

 و تجدییدنظرخواهی  عیدم  به علیت  یا باشد قطعی رأی چنانچه، گیرد صورت محاسبه در اشتباهی

 بیه  ییا  خیود  دادگاه، باشد ن ده تجدیدنظرخواهی آن از هنوز یا شود قطعی، قانونی مواعد انقضای

شیود. بیر    میی  ابیالغ  نیز تصحیحی رأی. کند یم صادر تصحیحی رأی، دادستان یا ذینفع درخواست

 ییا  تجدییدنظر ، واخیواهی  قابیل  دادگیاه  رأی اصیل  که مواردی در ماده فوق ایذکر، 1اساس تبصره 

میوارد   .باشید  یم فرجام یا تجدیدنظر، واخواهی قابل، قانونی مدت در نیز آن تصحیح، است فرجام

 .ی اطفال نیز جاری استها پروندهفوق ایذکر در مورد 
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 اطفال دادگاه به مربوط آراي از فرجا  و تجدیدنظر -2 -2 -3 -1
مرجع رسییدگی بیه درخواسیت تجدییدنظر از      1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب بر اساس 

از دادگاه تجدیدنظر استان است کیه مطیابق بیا    ای  آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه

شود. مرجع فرجام خیواهی از آراء   شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ رئیس قوه قضائیه تعیین می
ت دادگاه کیفری ی  ویوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عایی ک ور است. و تصمیما

 (1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 444 )ماده

این نکته را نیز باید متیذکر شید کیه آرای دادگیاه اطفیال و نوجوانیان در تمیامی میوارد قابیل          

( اضیافه بیر ایین    1392 مصیوب  یکیفیر  دادرسیی  قانون آییین  445 تجدیدنظرخواهی است. )ماده
توان به سیه مرجیع ذییل     درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می

 تقسیم کرد:

 دفتر دادگاه صادر کننده حکم؛ -ایف

 دفتر دادگاه تجدیدنظر استان؛ -ب

 قیانون  446 )میاده . "در صورتی که طفل در کانون نگهداری شود" دفتر کانون اصالح و تربیت -ج

 (1392 مصوب کیفری دادرسی آیین

تواننید از آرای صیادره از دادگیاه اطفیال و      از این نکته نیز نباید غافل شد که اشخاص زیر میی 

 نوجوانان تجدیدنظرخواهی کنند:

 سرپرست قانونی طفل یا وکیل او؛ -ایف

 نوجوان، سرپرست قانونی یا وکیل او؛ -ب

و زیان، برائت، قرار منع یا موقوفی تعقیب، تعلیق تعقییب و ییا   مدعی خصوصی از حیث ضرر  -ج

 (1392 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 447 قرار بایگانی کردن پرونده. )ماده

 حکم اجراي مرحله -4 -1

مرحله اجرای حکم در فرآیند کیفری اهمیت بسیاری دارد. زیرا، در این مرحله است که سرنوشیت  
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رسید. در گسیتره حقیوق     ی صورت گرفته در مرحله دادرسی به نتیجه میها دعوای کیفری و تالش

کیفری کودکان و نوجوانان، این مرحله از حساسیت بی تری برخوردار اسیت. بیه ایین جهیت کیه      

کودکان و نوجوانان بزهکار در مرحله رشد و پرورش قیرار دارنید و اتخیاذ هیر گونیه تصیمیم در       

 رفتاری آنان تأثیرگذار باشد.تواند در آینده  مرحله اجرای حکم می

 اجتماعي و پیشگیرانههاي  پاسخ -1 -4 -1

اهمییت   کودکیان  در جوامع کنونی بحث جرم شناسی و یافتن راهکارهای پی گیری از وقوع جیرم 

بلکیه در سیاسیت    شیود  نمیی بسیاری دارد. امروزه کیفر رکن اساسی در سیاست جنیایی محسیوب   

"پی گیری از جرم"جنایی به مفهوم موسع آن مقویه 
دارد. بیه طیورکلی پی یگیری    ای  جایگاه ویوه 1

. ایین  شیود  میی و اقدامات اساسی در حیوزه کنتیرل جامعیه محسیوب      ها سیاستبه عنوان یکی از 

و انحیراف و  از وقوع جیرم   هسیاست به کلیه اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم بازدارند

 هیا  مجازاتاست که در برابر انواع  "سیاست پی ینی"و از این جهت ی   باشد میکوروی معطوف 

و از آن کارآمدتر و موثرتر و از  گیرد میاست قرار  "سیاست پسینی"و اقدامات تامینی و ترتیبی که 

ایین   های ( مؤیفه2 :1382 . )اسحاقی،استتر  نظر هزینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه

 به شرح ذیل بر شمرد: توان میمفهوم را 

اقدام پی گیرانه تدبیری است که قهرآمیز یا سرکوبگر نباشد. بنابراین، ضمانت اجراهای کیفری،  -1

 ؛چه با سزادهی یا اصالح یا بازپروری و ... از گستره مفهوم جرم شناسانه پی گیری خارج است

ی ه کنی جرائم نیانجامید، بایید از شیمار آن بکاهید، بیه دیگیر سیخن        اقدام پی گیرانه اگر به ر -2

 تیأثیر  "مانه بیه فعیل  راندی ه مجگذار  فرایند "تدابیری است که بره بردارند پی گیری از جرم در

 ؛بگذارد

اقدام پی گیرانه تدبیری است که به طور مستقیم به پی گیری اختصاص یافته باشد. بنابراین، اثر  -3

را تنهیا بیه طیور غییر مسیتقیم و در کنیار دیگیر تیدابیر و          "آموزش و پرورش"ن نهادهایی چو

 پی گیرنده به شمار آورد. توان میابزارهای 
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اسیت. یعنیی پی یگیری بایید همزمیان       مؤثرو شرایط محیطی نیز  ها موقعیتبر اقدام پی گیرانه  -4

 (2 :1382 . )اسحاقی،دربردارنده فرد و محیط پیرامون او باشد

برای ایجاد تغییرات و اصالحات فردی و محیطی که منجیر بیه اصیالح    اجتماعی در پی گیری 

، تاکیید  گیردد  میی جامعه و فرد و همچنین منجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همی گی 

شده است. در پی گیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه افیراد جامعیه سیعی در    

است تا فرد بتواند عملکیرد خیود را میورد ارزییابی قیرار       ها ارزشو ضد  ها ارزشم فه یادگیری و

 دهد.

 پیشگیرانههاي  پاسخ -1 -1 -4 -1
کننید.   تردیدی نیست که بزهکاران در به جریان انداختن فرایند عدایت کیفری نقش مهمی ایفیا میی  

 و حفیظ  برابر در گو پاسخ های کارگزاری یا نهادها بردارنده در مفهومی کلی طور کیفری به عدایت

 و هیا  مقیام  پلییس،  از انید  عبارت ها کارگزاری و نهادها این. است عدایت اجرای و نظم از پ تیبانی

 مراکیز  مانند –تربیتی و اصالحی های کارگزاری یا و نهادها دیگر و کیفری های دادگاه پیگرد، مراجع

 نظیام  هیای  چیرخ  حرکیت  که – ها زندان سازمان و ترتبیت و اصالح کانون مراقبتی، تعلیق خدمات

 بردارنیده  در تیوان  می را کیفری عدایت گسترده، مفهومی در ایبته. بخ د می تداوم را کیفری عدایت

 کنیار  در کیه  آنجا از و دهند می پاسخ جرم به عدایت اجرای هدف با که دانست فرایندهایی همه ی

 قیانون  ی مرحلیه . اسیت  اساسیی  و مهیم  بسییار  آن در نیزگذار  قانون نقش پلیس، و قضایی دستگاه

 دیگیر  به. آورد شمار به کیفری عدایت سطح نخستین منزیه به توان می نیز را انگاری جرم و گذاری

 و قواعید  در برگیرنیده  هیم  و مجیازات  و جیرم  تعییین  بر ناظر حقوق شامل کیفری عدایت سخن،

: 1384اصیلی،   است. )رایجییان  شده تعیین قانونی های مجازات و ها جرم رسیدگی بر ناظر مقررات

( اجرای عدایت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پاییه دادرسیی عادالنیه نیسیت،     101 -102

بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزهکار و حقوقی برای او در چارچوب ی  رفتار منصیفانه اسیت   

گناهی آنان، حقوق و نیازهای بزهکیاران  که ضمن رعایت حقوق متهمان، با تعیین گناه کاری یا بی 

های پی گیرانه نسبت به جرائم اطفال بیه سیه گیروه پی یگیری قضیایی،       را نیز در نظر بگیرد. پاسخ

 شود. پی گیری تقنینی و پی گیری اجرایی تقسیم می
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 معیارهاي تقنیني باپیشگیري  -1 -1 -1 -4 -1
یتی در قلمرو ماهوی و شکلی قابیل بررسیی   در این حوزه نقش قانونگذاری در تدوین قوانین حما

هیا در جرییان    است. کودکان در فرآیند عدایت کیفری نیازمند قوانین و تیدابیری هسیتند کیه از آن   

طیور در میورد قیوانین میاهوی بایید تیدابیری        دادرسی و اجرای احکام کیفری حمایت کند. همین

 بزهکیاری پی یگیری از  ود. در اییران  اندی یده شود تا از کودکان در مقابل بزه دیدگی حماییت شی  

 هیای  انگیاری انگیاری حمیایتی )شیامل جیرم      کودکان، از رهگذر معیارهای تقنینی، نیاظر بیه جیرم   

( و سیرانجام؛  هیای مناسیب بیه حیال طفیل     اعمال کیفر)حمایتی  1رفتارهای آسیب زا(، کیفرگذاری

آثار ناشی از بزه )ناظر به جبران آثار مادی و جبران آثار معنوی( اسیت   2ساز و کار جبران بینی پیش

 هیای  مؤیفیه . دهند میکه سه ضلع مثلث حمایت خاص کودکان را در حقوق کیفری ماهوی ت کیل 

مذکور به دنبال یکدیگر و جهت حمایت از کودک مورد توجه اسیت. اتخیاذ سیاسیت حمیایتی در     

کودکان در این مرحلیه،   کاریشود. پی گیری از بزه نائلف خود به اهدا تواند نمیی  ضلع مثلث، 

خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرگذاری حمایتی، تأکید اساسیی بیر    های سیاستعالوه بر اتخاذ 

 (58: 1384. )زینایی، سازوکار جبران است

 معیارهاي قضایي باپیشگیري  -2 -1 -1 -4 -1
بزهکاری کودکان در مرحله اجرای حکیم  است که از  ییها سیاستپی گیری قضایی ناظر به اعمال 

. در مرحله صدور حکم، قاضی پرونده باید نسبت به بزهکار، به جهت نیوع جیرم   کند میپی گیری 

بنیابراین،  . ، کیفر متناسب را تعییین و میورد حکیم قیرار دهید     شود میکه از جرائم شدید محسوب 

ه ضروری است. حکمی که برای کودک صیادر  نظام ضمانت اجراهای خاص در این زمین بینی پیش

منیافع کیودک باشید و در مرحلیه بعیدی جهیت        تیرین  عیایی در مرحله اول متضیمن   باید شود می
و صدمات، دوباره تعیین شود و در آخر با سازوکارهای جبیران آثیار )شیامل     ها آسیبجلوگیری از 

 ، همسو شیود. )رایجییان  باشدهمراه  و سپردن وی به مکانی که مصلحت طفلآثار مادی و معنوی( 
در نوع احکام  تواند میت کیل پرونده شخصیت در مرحله رسیدگی در دادگاه،  (125 :1384 اصلی،

صادره توسط قاضی مؤثر باشد. با توجه به پرونده شخصیت کیودک کیه در بردارنیده اطالعیاتی از     

منیافع کیودک مبیادرت بیه      تیرین  عیایی در جهت  توان میوضعیت فردی و اجتماعی کودک است، 

                                                      
1- Penalization 

2- Reparation 



 1400 پاییز( هفتم ی شماره -چهارم ی دوره) آراء علمی فصلنامه            104

میافع وی و   تیرین  عیایی صدور حکم کرد. در این مرحلیه بایید حفیظ حیریم خصوصیی کیودک،       
، میورد توجیه قیرار گییرد.     طفیل  بزهکیاری معیارهای پی گیری خاص برای جلیوگیری از تکیرار   

 در انتخاب نوع حکم صادره م ارکت داشته باشید.  -در صورت اقتضا –همچنین باید خود کودک 

اگر حکمی مبنی بر جدا کردن کودک از خیانواده و نگهیداری وی در نهادهیای شیبه     فه بر این اضا
دیگر صادر شود، باید نظارت کافی بر وضعیت کودک به عمل آید به ایین   های خانوادهخانواده و یا 

 تیرین  عیایی کرد تیا   بینی پیشبازپرورانه، باید سازوکارهای خاصی را  های سیاستترتیب، در جهت 

افع کودک، حتی پس از جدایی وی از خانواده، مورد یحاظ قرار گیرد. نظارت بر وضعیت کودک من

. این نظارت کند میو توسط اشخاص خاصی صورت گیرد که دادگاه تعیین ای  باید به صورت دوره

خسارت از کودک و احکام ناظر بیر   نم مول احکام جدایی موقت از خانواده، احکام مبنی بر جبرا
   (3 -15 :1380شود. )عباچی،  میوی نیز درمان 

 معیارهاي اجرایي باپیشگیري  -3 -1 -1 -4 -1

کودکان، ناظر به نهادهای اجرای حکم دادگیاه و همچنیین نهادهیا و     کاریپی گیری اجرایی از بزه

خدماتی، درمانی و حمایتی است که در حین اجرای حکم ممکن اسیت کیودک بیه آن     های سازمان

، نوع رفتار مقامات طفلعالوه بر نحوه برخورد پلیس و مقام و مرجع قضایی با  شود.نهادها ارجاع 

مهم باشید.   تواند می شوند میدر آن جا نگهداری  کارو مسیویین نهادها یا مؤسساتی که کودکان بزه

کودکی که به یحاظ خ ونت وارده از سوی خانواده مجبور به ترک این نهیاد بیوده و بیه اجبیار در     

. باید با رفتار صیحیح و منطقیی مواجیه شیود. چنیین      شود میو نهادهای دیگری نگهداری  ها مکان

اصالح و بازپروری است که وی  های روشکودکی دچار تخریب شخصیتی بوده و به یحاظ اعمال 

تا طفل را عالوه بر سازگاری مجدد، از احتمال بیزه دوبیاره از    کند میرا خارج از خانواده نگهداری 

ی خانواده دور کنند. حال اگر چنین رفتاری از سوی مقامات و مسیویین این نهادها و مؤسسات سو

بیه وجیود    توانید  میی تری،  جایگزین اعمال شود، تکرار بزه دیدگی کودکان، آن هم به شکل مخرب

و آمیوزش کارکنیان در ایین مقوییه      کیار آید. ایجاد نهادهای استاندارد جهت نگهداری کودکان بزه

و از طرییق ارائیه    کیار نهادهایی که در خصوص حمایت از کودکیان بزه . بررسی خواهد بودمورد 

وارده )مادی، معنیوی،   های آسیبنهادها جهت کاهش  ترین مهم، به عنوان کنند میخدمات، فعاییت 

بیه مراکیز    تیوان  میی ، مطرح هستند. از جمله این نهادها بزهکار روانی، عاطفی و جسمی( بر کودک

شناسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی اشاره کرد.  روان پزشکی، م اوره و ات پزشکی، روانارائه خدم
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که چنین مؤسساتی باید تحت نظارت قرار گیرد تا احتمال هر گونیه تخطیی در ایین     آید میبه نظر 

 (25 :1396 . )عباچی،زمینه کاهش یابد

 اجتماعيهاي  پاسخ -2 -1 -4 -1
یی هستند که با م ارکت جامعه مدنی و با هدف آمیوزش اجتمیاعی   ها ها، پاسخ منظور از این پاسخ

شود. در این رویکرد، دادرسی رسمی کیفری و تماس کودک یا  اطفال و نوجوانان بزهکار اعمال می

شود، اقدامات جایگزین متمرکز بر حیل و فصیل منازعیات بیه      نوجوانان با نظام قضایی اجتناب می

خ ونت و آگاهی بخ یدن به کودک یا نوجوان نسبت به قیبح  های مسایمت آویز و دوری از  روش

ها که در نظام حقیوقی ک یورها رو    رفتار خود و ایجاد حس مسیوییت پذیری در اوست. این روش

به گسترش است، در خصوص جرائم کوچ  و متوسط و م روط به اعتراف کودک یا نوجوانان و 

انید. نکتیه شیایان توجیه      بی از خیود بیروز داده  فاقد سابقه سوء او اعمال گردیده و کارآمدی مناسی 

بیا  ای  های اجتماعی، این است که قاضی باید بتوانید همکیاری گسیترده    اقدامات جایگزین یا پاسخ

هیا، کارکنیان    ی افراد مرتبط با دادرسی از قبیل پلیس، دادستان، مددکار اجتماعی، وکال، خانواده کلیه

تی دویتی داشته باشد و این امکیان توسیط قانونگیذار بیرای     های دویتی و غیردوی ها و سازمان زندان

معاهده حقیوق کیودک    40ماده  3قسمت ب بند  مقررات پکن و 11شود. در ماده  بینی پیشقاضی 

هیای اجتمیاعی ییا     اقدامات جایگزین در نظام قضایی تاکید شده است. پاسخ بینی پیشبر ضرورت 

اقدامات جایگزین که امروزه مورد توجیه اسیت و نسیبت بیه اطفیال بزهکیار اعمیال شیود شیامل          

میانجیگری، تعلیق تعقیب، تعویق صدور رأی، حبس خانگی، حبس پایان هفتگی، آموزش مهیارت  

 و مراقبت، ارائه خدمات عام ایمنفعه و ... است و به کارگیری مهارت بزهکار، توبیخ

ها نسبت به اطفال بزهکیار   های انجام شده در خصوص تأثیرگذار بودن این گونه پاسخ پووهش

( بنیابراین شایسیته   129 -132 :1386 نوری، ن انگر موفقیت این اقدامات جایگزین است. )خواجه

ی استفاده هر چیه بی یتر از ایین اقیدامات میورد      است قانونگذار ایرانی نیز تالش الزم را در راستا

 توجه قرار دهد.

 تنبیهي و اصالحيهاي  پاسخ -2 -4 -1

هایی دانست که هیدف اصیالح اخالقیی را از طرییق      توان پاسخ های اصالحی و تربیتی را می پاسخ
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ترین  نتیکند. این رویکرد را شاید بتوان از جمله س آموزش در مراکز ویوه اصالح و تربیت دنبال می

رویکردهایی دانست که در زمینه پاسخ به بزهکاری اطفال وجود داشته است. از سیوی دیگیر بایید    

 های تنبیهی در نظر گرفته است. در نظر گرفت که قانونگذار در مورد کودکان و نوجوانان نیز پاسخ

 اصالحي هاي پاسخ -1 -2 -4 -1

و نیز حمایت از نظم عمومی و ایجاد عدایت هرگاه جرمی ارتکاب یابد برای جبران خسارت وارده 

و نهایتاً بازگ ت مجرم به جامعه تحصیل مجازات توسط مرتکب جیرم ضیروری اسیت. از جملیه     

( اگیر چیه مطیابق    28: 1384 ها ارعاب فیردی و جمعیی اسیت. )روالن،    های این نوع پاسخ ویوگی

ف هسیتند بیا وجیود ایین بیرای      قوانین کیفری، اطفال فاقد مسیوییت کیفری بوده و از مجازات معا

ها و حمایت از جامعه در برابر گزند جرائم این افیراد، الزم اسیت    جلوگیری از بزهکاری مجدد آن

 که اقدامات موثری در جهت اصالح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید.

ر پس از صدور حکم و اعزام اطفال به کانون اصالح و تربیت وی مانند دیگر مددجویان مقیم د

هیای مربوطیه    های مختلف قرار گرفته و به قسیمت  کانون اصالح و تربیت مورد پذیرش در قسمت

شود تا در صورت یزوم حرفه آموزی، و مورد آموزش قرار گیرد و یا در صیورت ارائیه    فرستاده می

خدمات مربوط به توافق مسیول واحد، سیاعت حضیور فیرد م یخص شیود و در طیول سیاعات        

به حضور و انجام وظیفه محویه باشد و در ساعات حضور فرد در کانون  م خص شده فرد موظف

شود و در صورت داشتن م کل جسمی یا روانی و ییا   با وی مانند دیگر مددجویان کانون رفتار می

منید   شناسیی، بهیداری و.... بهیره    تواند از خدمات قسمت قضایی، میددکاری، روان  حقوقی، فرد می

ه محکوم به حبس در خانه هستند، مددکار اجتماعی با هماهنگی واحد شود. در مورد مددجویانی ک

قضایی تا پایان مدت محکومیت هر هفته چند بار به مزل مددجو رفتیه و از نزدیی  بیا م یکالت     

نماید و همچنیین   های الزم را می ها کم  مددجو و خانواده برخورد نموده و در صورت یزوم به آن

شیود تیا    ت به طور متناوب با خانواده مددجو تماس تلفنی برقرار میدر طول روز تا پایان محکومی

 ( 116 :1387ضمن اطالع از حضور مددجو از م کالت وی آگاه شوند. )باصری، 

خورشیدی با اویوییت دادن   1338قانونگذار ایرانی در قانون ت کیل دادگاه اطفال مصوب سال 

 12تا  6نون اصالح و تربیت را هم برای گروه سنی به امر اصالح و تربیت اطفال، تدبیر اعزام به کا

سال مقرر داشته است. این تیدبیر بیا هیدف بهبیودی حسین       18تا  12سال و هم برای گروه سنی 
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اخالق طفل مورد اشاره قرار گرفته و به صورت تسلیم به اوییاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب 

به کانون اصالح و تربیت را هم برای گروه سنی  و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل و اعزام

 49میاده   2سال مقرر داشته بیود. بیر اسیاس تبصیره      16تا  12سال و هم برای گروه سنی  12تا  6

قانون مجازات اسالمی سابق تدابیر اصالحی به صورت تنبیه بدنی اطفال توسط وایدین یا به حکیم  

های اصالحی و تربیتیی قابیل اعمیال نسیبت بیه       خدادگاه مورد توجه واقع شده است. در مورد پاس

توان به مواردی چون مراجعه به مددکار اجتمیاعی ییا روان یناس و همکیاری بیا       اطفال بزهکار می

آنان، فرستادن طفل به ی  موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل ییا حرفیه آمیوزی، اقیدام     

ر پزش ، جلوگیری از معاشرت طفیل ییا   الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظ

کنید، جلیوگیری از رفیت و آمید طفیل ییا        ها را منع می نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آن

های معین و ... تدابیر مذکور باید به توسط وایدین یا اوییاء و یا سرپرسیت قیانونی    نوجوان به محل

 (201 -209 :1390 انجام شود. )شاملو،

 تنبیهيهاي  پاسخ -2 -2 -4 -1
هیای مختلیف    هیای تنبیهیی نییز بایید گفیت: در حقیوق موضیوعه اییران در دوره         در زمینه واکنش

های تنبیهی گوناگونی مقرر شیده اسیت. در قیانون مجیازات عمیومی مصیوب        قانونگذاری واکنش

سیال در صیورت ارتکیاب کلییه جیرائم،       15تیا   12خورشیدی، برای کودکیان و نوجوانیان    1304

سال در صورت ارتکیاب جناییت،    18تا  14ضربه و برای نوجوانان  50تا  10ت بدنی شالق مجازا

سال و در صورت ارتکاب جنحه، حبس زیاده از نصف حداقل و کمتر از  5حبس در دارایتادیب تا 

نصف حد اعالی مدت مقرر برای مرتکب بزرگسال مقرر شده بود. قیانون ت یکیل دادگیاه اطفیال     

خورشییدی، صیرفاً    1352خورشیدی و اصالح قانون مجازات عمومی سیال   1338بزهکار مصوب 

واکنش تنبیهی نگهداری در کانون اصالح و تربیت را بر حسب نوع جرم ارتکابی و سطوح مختلف 

خورشیدی با معیار حد بلوغ شرعی  1370کرده بود. قانون مجازات اسالمی مصوب  بینی پیشسنی 

سال قمری، چهار واکنش تنبیهی شامل نگهداری در کانون  15 سال قمری و پسران 9برای دختران 

بینی نمیوده اسیت.    اصالح و تربیت، تنبیه بدنی به نحو مطلق و ضمان عاقله و جبران خسارت پیش

 (75: 1388 )زینایی،

دهی به شماری از کودکان  نیز سلب آزادی برای پاسخ 1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

اساساً اسیتفاده از   8ماده  1شناسایی شده است. به این صورت که مطابق تبصره و نوجوانان بزهکار 
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های  سال ممنوع بوده و بر این اساس مقام 12این واکنش نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار زیر 

توانند این دسته بزهکاران را به این پاسخ محکوم کنند. به موجب این تبصره تصمیمات  قضایی نمی

تیا پیانزده سیال قابیل اجیرا اسیت.        12بندهای ت و ث فقط درباره اطفال و نوجوانیان  مذکور در 

هیای   تواند در صورت ارتکاب جرم بنابراین، نظام عدایت کیفری، با توجه به بند ث ماده مذکور می

تعزیری درجه ی  تا پن  نسبت به محکوم ساختن کودکان و نوجوانان دوازده تیا پیانزده سیال بیه     

 نماید. گیری ر کانون اصالح و تربیت تصمیمسلب آزادی د

ایین میاده ایین دسیته از کودکیان و نوجوانیان چنانچیه مرتکیب          2عالوه براین، مطابق تبصره 

توانند م مول تدابیر سیایب آزادی قیرار گیرنید. بیر      های دارای کیفر حد و قصاص شوند، می جرم

وجیب حید ییا قصیاص گیردد، در      هر گاه نابایغ مرتکب یکیی از جیرائم م  "اساس تبصره مذکور: 

صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقیرر در بنیدهایت و ث   

بیرای  ای  های مستوجب مجازات قصاص یا حد زمینه به این سان، ارتکاب جرم "شود... محکوم می

ان بزهکار دارای سن دوازده تیا  های سلب کننده آزادی در برابر کودکان و نوجوان استفاده از واکنش

از تدابیر سایب آزادی نسیبت   گیری آورد. بنابراین، به موجب این سیاست بهره پانزده سال فراهم می

هیای تعزییری و خیواه مرتکیب      به کودکان و نوجوانان بزهکار زیر دوازده سال؛ خواه مرتکب جرم

 (196 -197 :1393 شد. )نیازپور،با های دارای کیفر حد یا قصاص؛ مطلقاً امکانپذیر نمی جرم

با وجود این، قانونگذار ایران برای پاسخ دهی به نوجوانان بزهکار دارای سن پانزده تیا هیجیده   

درباره اطفال و نوجوانیانی  :  89سال استفاده از این واکنش را به رسمیت شناخته است. مطابق ماده 

سال تمام شمسی اسیت   15تا  9ارتکاب، در زمان  ها آنشوند و سن  که مرتکب جرائم تعزیری می

 کند:  حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می

تسلیم به وایدین یا اوییاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربییت و مواظبیت در    -ایف

 حسن اخالق طفل یا نوجوان

اشخاص مذکور در این بند تعهد تواند حسب مورد از  هرگاه دادگاه مصلحت بداند می -تبصره

 به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

 آنان شناس و دیگر متخصصان و همکاری با معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان -1



 109 …تأملی بر دادرسی كیفری افتراقی جرایم اطفال و نوجوانان از حیث تشریفات رسیدگی در

 یآموز ه منظور تحصیل یا حرفهفرستادن طفل یا نوجوان به ی  مؤسسه آموزشی و فرهنگی ب -2

 اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزش  -3

 جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به ت خیص دادگاه -4

 «ای معین طفل یا نوجوان به محله و آمد رفت جلوگیری از  -5

شیود   شد که بیان شد که طفل به پدر و مادر تحویل داده می این موارد به قسمت اول مربوط می
 شود. اما قسمت دوم شامل موارد ذیل است: تعهد گرفته می ها آنو از 

تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجیوان بدانید بیا     -ب
ر دربنید )اییف( در صیورت عیدم صیالحیت واییدین، اویییا ییا         ایزام به انجام دستورهای مذکو

( 1173ها بیا رعاییت مقیررات میاده )     سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن
در تبصره آن نیز آمده است تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبیول   قانون مدنی
 .آنان است

 .نصیحت به وسیله قاضی دادگاه -پ

 .خطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرما -ت

نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا ی  سال در مورد جرائم تعزیری درجه یی    -ث
 .تا پن 

نیز درباره حقوق کودکان از اهمیت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  90ماده  ،عالوه براین
های رسییده از وضیع    با توجه به گزارش تواند دادگاه می" :کند زیادی برخوردار است زیرا تاکید می

طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربیت ی  بار در رأی خود تجدیدنظر کند و میدت  

نگهداری را تا ی  سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به وییی ییا سرپرسیت    

شیود کیه طفیل ییا      ادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخیاذ میی  قانونی او تبدیل نماید. تصمیم د

دادگاه  یرا گذرانده باشد. رأ پنجم از مدت نگهداری در کانون اصالح و تربیت نوجوان حداقل ی 

در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی م روط و سایر تخفیفات قانونی بیا تحقیق   
 "ها نیست. شرایط آن
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بیا پیذیرش مسییوییت تیدریجی اطفیال و       1392بنابراین در قانون مجیازات اسیالمی مصیوب    

بندی جرائم تعزیری، شاهد تحوالت زیادی هستیم. ایین تحیوالت در دو بخیش     نوجوانان و درجه

جرائم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است. در مورد جرائم تعزیری در مورد کودکیان زییر   

شیود. درخصیوص کودکیان و     ئم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخیاذ میی  سال مرتکب این جرا 9

هایی برای اصیالح و تربییت آنیان بیا تأکیید بیر        سال )دوره دوم و سوم( تصمیم 15تا  9نوجوانان 

شود که از جمله؛ واگذاری کودک به واییدین   مسیوییت وایدین و دیگر سرپرستان قانونی، گرفته می

خذ تعهد به تأدیب و تربییت کیودک و نوجیوان ییا در صیورت صیالحیت       و سرپرستان قانونی با ا

نداشتن وایدین، واگذاری کودک به افراد یا مؤسسات دیگر قابیل ذکیر اسیت. ایبتیه در ایین میورد       

 قانون مدنی، در مورد سلب حضانت از وایدین نیز باید رعایت شیود.  1173مقررات مربوط به ماده 

تکلییف را روشین کیرده و براسیاس آن درصیورت       89نیز، ماده  سال 18تا  15در مورد نوجوانان 

ارتکاب جرائم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کیانون اصیالح و تربییت، جیزای     

نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده اسیت. یعنیی در قیانون جدیید ضیمن      

هیایی از ایین    رای هر دوره سنی از کودکان درجیه های مختلف، ب بندی جرائم تعزیری به درجه طبقه

 شود. نوع مجازات اعمال می

، در میورد  88میاده   2در مورد جرائم دارای حد و قصاص نیز باید گفت که به موجب تبصیره  

اتخیاذ   88هیای منیدرج در میاده     ، نیز همیان تصیمیم  12تا  9و قبل آن یعنی  15تا  12اطفال مذکر 

ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کیودک   دن این تصمیمشود. قابل تجدیدنظر بو می

اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی بیه میواردی دیگیر کیه بیه      

مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرائم تعزییری در  

در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله میوارد   سال 18مورد کودکان بایغ کمتر از 

 مهم و قابل توجه در قانون جدید است.

 گیري نتیجه

اختصاصی شدن رسیدگی به بزهکاری کودکان و نوجوانان همچنان کیه اهیداف خاصیی را در پیی     

کیاری  دارد، دالیل و علل خاصی را نیز داشته است که ناشی از خصوصیات وییوه ایین نیوع از بزه   

بوده است. آنچه مسلم است شرایط، اوصاف، دالیل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکیاری در عیین   
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، آگاهی از ایین اوصیاف اختصاصیی و    سازد یمحال که آن را از سایر جرائم ارتکابی عمدی متمایز 

ی حقیوقی،  هیا  نظیام نهایتاً دارا بودن تخصص متمایزی را اقتضا دارد. بر اسیاس همیین ضیرورت،    

ایجاد  ها آن نیتر مهمکه از این حیطه  اند نموده بینی پیشبرای دادرسی اطفال بزهکار ای  رایط ویوهش

پلیس ویوه اطفال، وظایف ضابطان دادگستری و وظایف بیازپرس و قاضیی صیادر کننیده حکیم و      

ی مردم نهیاد در پروسیه دادرسیی    ها سازماندیگری، نحوه م ارکت کارشناسان فنی و تخصصی و 

با توجه به فقدان حکم خاص در برخیی میوارد امکیان     1378در قانون آیین دادرسی کیفری است. 

اعمال مقررات عمومی نسبت به اطفال وجود داشت. اما در قانون آییین دادرسیی کیفیری مصیوب     

را برای تحقیقات مقدماتی، محاکمه و نحوه اجیرای تصیمیمات   ای  قانونگذار ت ریفات ویوه 1392

کودکان و نوجوانان تعریف کرده است. قانون جدید نوعی دادرسی افتراقی بیرای  قضایی مربوط به 

سال تدارک دییده اسیت کیه     18سال و کودکان بایغ کمتر از  15اطفال بزهکار و اشخاص کمتر از 

بی یتر بیه دنبیال     هیا  آناست کیه قاضیی بیر اسیاس     ای  جنبه انعطاف پذیر و سریع دارد و به گونه

سال، وظیایف   15است تا مجازات آن، به عالوه در مورد جرائم افراد زیر  بازپروری و تربیت طفل

به طیوری کیه بیازپرس حیق تحقییق نیدارد و همیه         دهد یمتحقیق و دادرسی را ی  قاضی انجام 

و ایبته نهادهای مردم نهاد، خانواده و وایدین در  شود یموظایف بازپرس توسط قاضی دادگاه انجام 

. بنیابراین، در  کننید  یمی کلیه مراحل فرایند کیفری حضور داشته و با نظام عدایت کیفیری همکیاری   

دادرسی حمایتی اطفال و نوجوانان بزهکار رسیدگی مقیدماتی از جملیه تعقییب و تحقییق توسیط      

و دادگاه کلیه وظایفی که برابر قانون  ردیگ یمام دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انج

که دادرسی اطفال  شود یم. بنابراین م اهده دهد یمبه عهده ضابطان دادگستری است را راسا انجام 

که نمیود آن در قیانون آییین دادرسیی      رود یمبه سمت نوعی حمایت از کودکان و نوجوانان پیش 

 تقدیمی به مجلس ظاهر شده است.و سایر قوانین و یوایح  1392کیفری مصوب 

گفت که تصویب قوانین جدید مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قیانون   توان یمبا این مقدمه 

حقوق کیفری ماهوی اطفال و نوجوانان و دادرسی  تحول دو حوزه 1392مجازات اسالمی مصوب 

مسیأیه  ن وی مربیوط بیه آ  در زمینه حقوق کیفری اطفال و مسیائل میاه   .شود یآنان را شامل م ویوه

در نظر گرفته شده برای بزهکاری اطفال مورد توجه قرار  یها کیفری و متنوع کردن پاسخ تیمسیوی

از  ایین قیانون  کننیدگان   نیتیدو  توجه به ارتباط آن با مقررات شرعی، در این حوزه با گرفته است.

انید کیه از طرییق     عی نمودهتغییر در معیارهای شرعی مربوط به مسیوییت تجدیدنظر نکرده، ویی س
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از تبعات منفی پیایین   سنی اطفال و متناسب کردن اقدامات موردنظر با شرایط سنی آنان، یبند دسته

عنیوان سین    تعیین سن بلیوغ بیه   که، توضیح آن بودن سن مسیوییت کیفری در ایران جلوگیری کنند.

 کیفری سنگین چیون اعیدام،   اطفال و نوجوانان آنان را در معرض اعمال مجازات یفریمسیوییت ک

متناسیب بیا رشید تیدریجی      یهیا  پاسخ ینیب شیعالوه بر این عدم پ .دهد یحبس ابد و غیره قرار م

 آنان فراهم آورده است. یکیفری یکسان برا یها زمینه را برای اعمال پاسخ اطفال و نوجوانان،

در  ایمللیی  بیین در قسمت دادرسی اطفال نیز سعی شده است که با در نظر گرفتن مقیررات  اما 

زمینه  و نوجوانان، اطفالموجود در زمینه دادرسی  های گرایشسایر ک ورها و نیز  تجربه این مورد،

در مقیررات مربیوط بیه دادرسیی      تدوین ی  دادرسی ویوه اطفال و نوجوانان در ایران فراهم آیید. 

ترمیمیی در   هیای  اندی یه بیا وارد سیاختن    .انید  کردهترمیمی نقش مهمی ایفا  -تربیتی های ترهیاف

به مجازات  رویه بیسعی شده است که از توسل  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مقررات 

زیرا هر چند کیه نگهیداری ییا حیبس در کیانون       حبس در کانون اصالح و تربیت جلوگیری شود.

 هیای  آسییب کانون زمینه را برای برخی  محیط بسته همیناما  اسخی تربیتی است،اصالح و تربیت پ

آموزشیی و   هیای  پاسخحال آنکه در رویکرد ترمیمی  .آورد میفراهم  نوجواناناحتمایی به اطفال و 

 قابلاز نقاط قانون جدید کیفری اتخاذ تدابیر ترمیمی در  .آیند میتربیتی در بستر اجتماع به اجرا در 

. قابل ذکر است کیه در ایین قیانون جدیید در تطبییق بیا قیوانین ک یورهای         و مهم آن است توجه

پی رفته، تا حدودی ضعف قوانین گذشته رفع شده است اما نیازمند تصویب قوانینی بدون نقص و 

با حمایت همه جانبه از این ق ر آسیب پذیر هستیم. چرا که تصویب ی  قانون کامیل در حماییت   

 تواند تا حدود زیادی حقوق این ق ر آسیب پذیر را تضمین کند. وجوانان میاز کودکان و ن

نماید حضور کارشناسان غییر حقیوقی اسیت. در     یکی از مواردی که در دادرسی اطفال مهم می
این ضرورت، مسکوت و مغفول باقی مانیده اسیت اگیر     1378قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

بینیی قیرار گرفتیه     به نظریات کارشناسان متخصص مورد پیش چه بر حسب اقتضا استفاده و ارجاع

تیری ضیرورت اسیتفاده از     است. اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیه صیورت قابیل قبیول    

قیانون آییین دادرسیی کیفیری      298نظرات کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس ماده 

شود. بنابراین این قانون بیرای   فر م اور ت کیل میدادگاه اطفال از ی  قاضی و دو ن 1392مصوب 

های اطفال به اسیتفاده از نظیرات کارشناسیان غییر حقیوقی تاکیید ورزیید،         اویین بار به نیاز دادگاه

شیود کیه ایین امیر ن یان       همانطور که در این ماده آمده است دادگاه اطفال از دو م اور ت کیل می
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نظیرات م یاوران بیرای     298که بر اساس شق آخر میاده  ها است، هر چند  دهند اهمیت نظرات آن
قاضی دادگاه اطفال ایزام آور نبوده و حایت م ورتی دارد. ابتدا باید گفت که بر خالف قانون سیال  

که وظایف ک ف جرم و تحقیقات مقدماتی اطفال به ضابطان دادگسیتری سیپرده شیده بیود      1378

کننید،   و تحقیقات مقیدماتی اطفیال فعایییت میی    ک ف جرم  یکی از نهادهای جدیدی که در زمینه
بایید در   در قانون جدیید را ضرورت ت کیل پلیس ویوه اطفال و نوجوانان پلیس ویوه اطفال است. 

بیرای رعاییت همیین     برخورد نیروی انتظامی با اطفال و نوجوانان بزهکار دانست. نخستیناهمیت 

 221و نیز به موجیب میاده    1338مصوب  بزهکار اطفالمصلحت است که در قانون ت کیل دادگاه 

وظایف ضیابطان دادگسیتری بیه قضیات دادگیاه اطفیال        1378 مصوبقانون آئین دادرسی کیفری 

و رسیدگی به جرائم اطفیال   تحقیقکلیه اقدامات اعم از تعقیب،  1378در قانون واگذار شده است. 
سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجیازات قیانونی جیرم ارتکیابی فقیط       15و نوجوانان کمتر از 

آیید و   سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می 3حبس کمتر از 
دهد. در  گستری است، انجام میدادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان داد

 شیود.  غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قیانون انجیام میی   

 تمیامی  مقیدماتی  تحقیقیات  1392قانون آیین دادرسیی کیفیری مصیوب     285ماده  1مطابق تبصره 

 دادگیاه  و آیید  میی  عمل به اناننوجو و اطفال دادگاه در مستقیم به طور سال پانزده زیر افراد جرائم

 دهید  میی  انجام است را دادسرا و دادگستری ضابطان عهده بر قانون طبق که را وظایفی کلیه مذکور

هیای   شده برای سازمان یکی از ابتکارات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اختیارات قانونی شناخته
هیای میردم نهیاد در همیه      صوص سازماناست. در این خ« اقامه دییل کردن» 66مردم نهاد در ماده 

توانند برای اقامه دالیل ان و در هیر مرحلیه از دادرسیی،     می مراحل دادرسی اطفال شرکت جسته و

نهیاد داده   هیای میردم   دخایت کنند. همچنین از دیگر اختیاراتی که قانونگذار در این ماده به سیازمان 

بنابراین با جایگاهی که قانون جدید آیین نسبت به آرای مراجع قضایی است. « حق اعتراض»است، 
« اعیالم »توانند از ی  سیو بیا    ها می نهاد داده است، این سازمان های مردم دادرسی کیفری به سازمان

جرم اعالمی شوند و از سیوی دیگیر بیا    « ک ف و تعقیب»جرم ارتکابی به مراجع قضایی، منجر به 

هیا داده اسیت، بیه     د دادرسی کیفری بیه ایین سیازمان   توجه به اختیاراتی که قانونگذار در زمینه رون

دیده مورد نظر، دالییل اسیتنادی خیود را بیه مرجیع صیایح ارائیه کننید و          منظور دفاع از حقوق بزه
قضایی را عادالنه ت یخیص ندهنید، بیه آن )رأی(     همچنین در صورتی که رأی صادرشده از مرجع

  اعتراض کنند.
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Reflection on Differential Criminal Proceedings of Juvenile Offenses in terms of 

Procedures in the Legal System of the Islamic Republic of Iran 

Seyedahmad Asgariarjenaki 

Abstract 

The crimes of children due to special circumstances require special justice system that 

utilizes institutions and special procedures, special attention to their crime. Children's 

justice system should be able to modify them on the one hand and on the other hand can 

guarantee fundamental rights to all over the investigations. The Code of Criminal 

Procedure 1998 given the lack of specific penalty in some cases to apply general rules 

to the children there. The Code of Criminal Procedure Act of 2013 special legislative 

procedure for preliminary investigation, trial and execution of judicial decisions relating 

to children and adolescents is defined. The penalties are in addition to those under 15 

years of crime, investigation and prosecution duties of a judge and the family and 

parents in all stages of the criminal process involved with the criminal justice system 

work. According to the preliminary investigation of the prosecution and investigation by 

a judge or a request made by the investigating judge and the court of all the tasks that 

the law of the court is restraining the spur. 

keywords: Procedures, Juvenile, Differential Procedure, Competency Courts, Crimes 

Children, Judge Court, Child 

  


