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چکیده
نقش آموزههای اسالمی در سایمسازی محیط اجتماعی و سازمانی کاهش تخلف و جرم و نیز جایگیاه رویکردهیای آن
در برنامه پی گیری از جرم و نظام حقوقی اسالم ،از اهمییت وییوهای برخیوردار اسیت .در فقیه جزاییی اسیالم ،جیرم
سرقت ،تنها جرم مایی بوده که مستوجب حد با شرایطی خاص میباشد .قرآن کریم به عنوان اصلیتیرین منبیع ت یریع
اسالمی در آیه  38سوره مائده ،به قطع دست مرد و زن سارق حکم نموده است و این حکم بیه منزییه یکیی از حیدود
تلقی میشود؛ ام ا روشن است که تفصیل این حکم کلی را باید در پرتو سنت و قوانین موضوعه جسیتوجیو کیرد .بیا
بررسی آیه شریفة سرقت ،از برداشتهای فقهی و حقوقی بهرهمند شدیم که اعمال قطع ید بر سارق ،مسیتلزم شیرایطی
در شخص سارق ،عمل سرقت و چگونگی انجام آن و مال مسروقه میباشد .به عالوه ،اجرای حد نییز خیود شیرایطی
دارد که بدون تحقق آنها ،حد بر سارق اجرا نمیشود .پووهش حاضر با روش توصییفی -تحلیلیی ،آییة سیرقت را بیا
رویکرد فقهی و حقوقی بررسی نموده است.

كلیدواژهها:

آیات  38و  39سوره مائده ،قانون مجازات اسالمی ،سرقت ،فقه و حقوق ،قطع دست.

 -1استادیار گروه فقه و حقوق ،دان گاه شهید مطهری

karimi-motahari@yahoo.com

 -2دان جوی دکتری فقه و حقوق جزا ،دان گاه شهید مطهری (نویسنده مسؤول)
 -3کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی ،دان گاه آزاد شهرری

meysamabbasi004@gmail.com
abbasilahrodi@ito.gov.ir
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مقدمه
هماکنون تنها سند دین مبین اسالم ،معجزه جاویدان پیامبر (ص) ،قرآن کریم است .آییات  38و 39
سوره مائده به جرم سرقت اختصاص دارد و میفرماید« :وَ ایسّارِقُ وَ ایسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمَا جَیزاء
بِمَا کَسَبَا نَکاالً مِنَ ایلَّهِ وَایلَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ * فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ ایلَّهَ یَتُوبُ عَلَیْیهِ ِانَّ
ایلَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنید تا جزای عمل ان و عذابی از سوی خدا باشد و
خدا بر گناهکاران عزیز و داناست .پس آن کسی که بعد از ستم کردن توبه کنید و (کارهیای فاسید
خویش را) اصالح نماید ،خداوند توبه او را میپذیرد ،خداوند آمرزنده و مهربان است ».این دو آیه
یکی از مواردی است که اصوییان در مباحث اصویی در فصل مجمل و مبین ،آن را به عنوان مجمل
مثال میزنند؛ زیرا کلمه «ایدی» به صورت مبهم بیان شده است و معلوم نیست که کدام دست و از
کجا باید قطع گردد .همچنین نصاب سرقت و بسیاری از احکام دیگر آن بیان ن ده است اما به هیر
صورت ،روایات شرعی این ابهام را برطرف نموده و به تفصیل در مورد آن سخن گفتهاند؛ آنچه در
ماده  268قانون مجازات اسالمی بیان شده است نیز عمدتاً از روایات استنباط میگردد و آیه به این
احکام اشارهای نکرده است .در خصوص توبه شخص سارق باید گفیت :مجیازات سیرقت حیدی
همانند سایر حدود م مول ماده  114قانون مجازات اسالمی است؛ یعنی توبه سارق پیش از اثبات،
مسقط حد است اما پس از اقرار ،برای دادگاه اختیار تقاضای عفو توسط رئیس قوه قضائیه از مقیام
رهبری را در بردارد .در این مقایه سعی پووه گران بر آن است که با روش توصیفی -تحلیلی ،آییه
سرقت را از منظر فقهی بررسی نموده و با قانون مجازات اسالمی انطباق دهند.
 -1اجمال آیه سرقت
مجمل و مبین ،دو اصطالح هستند که اکثر اصوییین در مبحث ایفاظ آن را مورد بحث قرار دادهاند.

1

طبق نظر برخی دان مندان علم اصول ،آیه سرقت از دو جهت مجمل است:
 -1از جهت قطع :یفظ قطع به دو معنا به کار رفته است؛ گاهی مراد از آن بریدن ،بدون جدا کیردن
(صرف خون انداختن) است و گاهی نیز بریدن همیراه جیدا کیردن اسیت؛ امیا آییه شیریفه در
 -1مجمل ،یفظی است که دالیت آن بر مقصود ،ظاهر و روشن نیست و بر معنایی که برای آن وضیع شیده دالییت نیدارد (آخونید
خراسانی ) 252 :1409 ،اگرچه ممکن است در گذشته یا نزد گروهی خاص روشن بوده باشید (م یکینی .)233 :1428 ،دالییت
مبین برخالف مجمل بر مقصود گوینده واضح و روشن است (آخوند خراسانی252 :1409 ،؛ م کینی.)233 :1428 ،
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هیچکدام از این معانی صراحت ندارد .سنت پیامبر اکیرم (ص) و ائمیه اطهیار (علییهم ایسیالم)
ن ان میدهد که حکم سرقت ،قطع دست و جدا کردن بیوده اسیت نیه صیرف خیون انیداختن
(فاضل مقداد.)349 :1419 ،
 -2از جهت ید :این یفظ از دو نظر ابهام دارد؛ اوالً ،صراحت ندارد کدام دست بایید قطیع شیود و
ثانیاً ،چون در شرع مقدس و عرف «ید» بیر معیانی متفیاوتی چیون کتیف ،انگ یتان ،آرنی تیا
سرانگ تان ،مچ تا سرانگ تان و خود انگ تان اطیالق شیده اسیت ،همیین تعیدد معیانی سیبب
اختالف در حکم آن شده است که دست سارق از کجا باید قطع شود .امیا دربیاره اینکیه کیدام
دست سارق باید قطع شود ،روایات این ابهام را برطرف کردهانید و همیه فقهیا اعیم از شییعه و
سنی اتفاق نظر دارند که اگر در مرتبه اول سرقت کند ،دست راست او قطیع مییشیود 1.امیا در
مورد اینکه باید از کجا دست سارق را قطع کرد ،فقهای شیعه به تبعیت از روایات وارده و سیره
جزایی رسول خدا (ص) و امام علی (ع) فتوا دادهاند :چهار انگ ت دست راست قطع مییشیود
و کف دست او با انگ ت ابهام (شصت) باقی میماند.

2

 -2طبقهبندي جرایم مالي از دیدگاه فقها
فقها جرایم مایی را به شرح ذیل طبقهبندی کردهاند:

 -1ازجمله روایات ،روایتی است که در صحیحه محمد بن قیس آمده است« :قضی امیرایمؤمنین (ع) فی ایسیارق اذا سیرق قطعیت
یمینه و اذا سرق مره اخری قطعت رجله اییسری» (حر عاملی.)255 :1409 ،
 -2در برخی روایات از امام صادق (ع) آمده است :تنها چهار انگ ت سارق قطع میشود تا با بقیه بتوانید صیورتش را بیرای نمیاز
ب وید و در نماز بر آن تکیه کند (کلینی .)222 :1362 ،در روایت دیگری از امام جواد (ع) نقلشده است که معتصم عباسیی در
مجلسی که فقهای اهل سنت در آن جمع بودند ،سؤال کرد که دست دزد را از کدام قسمت باید برید ،برخی گفتند :از مچ و بیه
آیه تیمم استدالل کردند .برخی دیگر گفتند :از مرفق و به آیه وضو استدالل کردند .معتصیم از آن حضیرت توضییح خواسیت.
حضرت ابتدا از او خواست که از سؤال خود صرف نظر کند و چون اصرار کرد ،فرمود :همه آنچه آنها گفتند ،خطاسیت .تنهیا
باید چهار انگ ت از مفصل انگ تان بریده شود و کف دست و انگ ت شصت باقی بماند .هنگامیکه معتصم جویای دییل شد،
امام (ع) به کالم پیامبر (ص) که سجود باید بر هفت عضو باشد (پی انی ،دو دست ،دو سر زانوها و پاها) استدالل کرد و سپس
افزود :اگر از مچ یا مرفق بریده شود دستی برای او باقی نمیماند که سجده کند ،درحاییکه خداوند فرموده« :و ان ایمسیاجد
(جن)18 :؛ این اعضای هفتگانه مخصوص خداست» و آنچه را مخصوص خداست ،نباید قطع کرد .این سخن اعجاب معتصیم
را برانگیخت و دستور داد بر طبق حکم آن حضرت ،دست دزد را از مفصل چهار انگ ت ببرند (حر عاملی ،همان.)253 :
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 سرقت ،سرقت مسلحانه و راهزنی که جزء جرایم مایی مستوجب حد محسوب مییشیوند (حیدسرقت و حد محاربه و افساد فیاالرض) .در منابع فقهی ،سرقت عبارت اسیت از «ربیودن میال
دیگری از حرز مناسب خودش به طور مخفیانه» (ابن حمزه ،بیتا.)782 :
 استالب ،انتهاب و اختطاف :شخص بدون آنکه مسلح باشد و ییا عملیش عنیوان سیرقت داشیتهباشد ،بهطور علنی مایی را میگیرد و فرار میکند (ربودن مال غیر بهطور علنی).
 اختالس :در مفهوم اختالس اختالف است؛ برخی فقها همچون شهید ثانی در کتاب شیرح یمعیهاختالس را بر مفهوم یغوی آن جاری کرده ،بیان داشتهاند :ربودن مال دیگری به طیور پنهیانی و
بدون هت

حرز اختالس است ،اما اگر توأم با هت

حرز باشد ،آن را سرقت میینامنید (شیهید

ثانی ،بیتا ،ج 1.)364 :2عدهای مانند صاحب جواهر میفرمایند :در اختالس ،شخص با اسیتفاده
از غفلت صاحب مال ،مال او را میرباید (نجفیی)579 :1374 ،؛ امیا برخیی فقهیا بیه تبعییت از
برخی کتب یغت ،اختالس را مترادف استالب میدانند (موسوی گلپایگانی ،بیتا.)306 :
 طرار (جیببر) ،نباش (کفن دزد) ،مرقد و مبن (کسی که با دادن دارو و مواد مخیدر ،دیگیری رامست و بیهوش میکند و مال او را میبرد) و خیانت در امانت انیواع دیگیری از جیرایم میایی
هستند (فاضل ینکرانی ،بیتا.)536 :
 یکی دیگر از جرایم مایی که در فقه مطرح شده و بیرای آن مجیازات تعزییری پییشبینییشیده،«احتیال» یا کالهبرداری است .شیخ طوسی میفرماید :کسی که بیا توسیل بیه مکیر و خدعیه و
تزویر کتابها و شهادات باطله و نوشتههای واهی و مانند آن در امیوال میردم دسیت مییییازد،
واجب است مورد تأدیب و مجازات قرارگرفته و تمام اموایی را که گرفته ،پس دهید و مناسیب
است سلطان او را با عذاب و کیفر به مردم ب ناساند تا دیگران در آینده مرتکیب چنیین عملیی
ن وند (طوسی ،بیتا .)722 -721 :در این مقایه صرفاً به سرقت حدی پرداخته میشود.

( -1و ال یقطع ایمختلس و هو ایذی یاخذ ایمال خفیه من غیر ایحرز و ال ایمستلب و هو ایذی یاخذه جهراً و یهرب میع کونیه غییر
محارب).
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 -3شرایط سرقت حدي

 -1 -3شرایط سرقت حدي از دیدگاه فقها
شرایطی که در این ماده برای سرقت حدی بیان شده است بر اساس نظیر م یهور فقهیا مییباشید.
هرچند در مورد برخی از این شرایط یا ویوگیهای آنها ممکن است اخیتالف نظرهیایی میان یان
وجود داشته باشد .برخی از این شرایط که در قانون سابق نیز آمده بود ،از عوامیل رافیع مسییوییت
کیفری است که اختصاص به جرم سرقت حدی ندارد مانند بلوغ ،عقل ،اختییار و قصید؛ بنیابراین،
ذکر این شرایط به عنوان شرایط سرقت حد تعزیری بدون ایراد نبود و بیه همیین جهیت در قیانون
جدید حذف شد.
مرحوم شهید اول شرایط سرقت حدی را چنین بیان کرده است« :بلوغ ،عقل ،هت

حرز ،بلیوغ

به حد نصاب ،مخفیانه بودن ،از مال فرزند نبودن ،از مال موال نبودن ،از مال م ترک نبودن ،از میال
غنیمت نبودن با اختالف نظر ،امین نبودن سارق و اینکه سرقت در سال قحطی نباشد» (شهید ثانی،
همان ،ج.)221 :9
مرحوم محقق حلی این شرایط را چنین برشیمرده اسیت« :بلیوغ ،عقیل ،نبیودن شیبهه ،نبیودن
شرکت ،هت

حرز ،اخراج مال از حرز به صورت مباشرت ،از مال فرزنید نبیودن ،مخفیانیه بیودن»

(حلی.)592 :1408 ،
مرحوم حلبی ،در این خصوص آورده اسیت« :سیارق عاقیل و مختیار باشید ،بهیرهای در میال
مسروق نداشته باشد ،دچار شبهه ن ده باشد ،مال مسروقه بیهانیدازه ربیع دینیار ییا بی یتر باشید و
سرقت از حرز صورت گیرد» (کلینی ،همان.)70 :
شرایطی که در قانون برای سرقت حدی آمده است باید به صورت جمعی محقق شود تا بتیوان
حد سرقت را اجرا کرد؛ بنابراین ،به ندرت اتفاق میافتد که جرم سرقت مستوجب حد رخ دهید و
آمار پروندههای دادگستری نیز حکایت از همین امر دارد و اکثر قریب به اتفاق سرقتهایی کیه رخ
میدهد به خاطر فقدان ی

یا چند شرط از این شرایط ،سرقت تعزیری هستند.
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 -2 -3شرایط سرقت حدي در قانون مجازات اسالمي
قانون مجازات اسالمی مصوب  1392در تعریف جر سرقت در ماده  267مقرر مییدارد« :سیرقت
عبارت از ربودن مال متعلق به غیراست» .مهمترین رکین سیرقت در حقیوق اییران «ربیایش» میال
دیگری بدون رضایت و اطالع مای

آن است که بدون تحقق آن ،عنصر مادی جرم سرقت به وقوع

نخواهد پیوست .بنابراین ،سرقت در مورد اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش مصداق پیدا
نمیکند (میرمحمدصادقی .)247 :1397 ،به موجب ماده  268ق.م.ا« ،سرقت در صیورتی کیه دارای
تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
ایف -شیء مسروق شرعاً ماییت داشته باشد.
ب -مال مسروق در حرز باشد.
پ -سارق هت

1

حرز کند.

ث -سارق مال را از حرز خارج کند.
ث -هت

حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج -سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ -ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوک باشد.
ح -مال مسروق از اموال دویتی یا عمومی ،وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ -سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د -صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند.
ذ -صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخ د.
ر -مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مای

قرار نگیرد.

 -1طبق ماده  269قانون مجازات اسالمی ،حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
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ز -مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ -مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد».
 -4راههاي ثبوت سرقت
سرقت مستوجب حد با یکی از این راهها ثابت میشود:
 -1شهادت دو مرد عادل
 -2دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی به شرط آنکه اقرار کننده بایغ ،عاقل ،قاصد و مختار باشد.
 -3علم قاضی (دهقان.)112 -115 :1379 ،
 -5تکرار سرقت حدي از منظر فقه اسالمي و قانون مجازات اسالمي مصوب 1392
ماده  278قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد« :حد سرقت به شرح زیر است:
 -1در مرتبه اول ،قطع چهار انگ ت دست راست سارق از انتهای آن است ،به طوری کیه انگ یت
شصت و کف دست باقی بماند.
 -2در مرتبه دوم ،قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ،به نحوی که نصف قدم و مقیداری
از محل مسح باقی بماند.
 -3در مرتبه سوم ،حبس ابد است.
 -4در مرتبه چهارم ،اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد».
حکم این ماده مورد قبول م هور فقهای شیعه است و حتی ادعای اجماع نییز شیده اسیت امیا
مهمترین سند آن عالوه بر آیه قرآن ،روایات فراوان شرعی است که به این موضیوع پرداختیهانید و
در اینجا مهمترین آنها بیان میشود (حر عاملی ،همان:)254 -260 :
 -1امام باقر (ع) فرمود :حضرت علی (ع) در مورد سارق چنین قضاوت میکرد که دسیت راسیت
او را قطع میکرد و اگر دوباره سرقت مینمود پای چپ او را قطع میکیرد و اگیر بیرای مرتبیه
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سوم مرتکب سرقت میشد او را زندانی میکرد و پای راستش را قطع نمیکرد تا با آن راه برود
و دست چپ او را قطع نمیکرد تا با آن غذا بخورد و طهارت کند و میفرمود :من از خدا حییا
میکنم که انسانی را بیبهره سازم اما او را زندانی میکنم تا بمیرد.
 -2قاسم گوید از امام صادق (ع) در مورد شخصی سؤال کردم کیه سیرقت کیرده اسیت .امیام (ع)
فرمود :از پدرم شنیدم که میفرمود :در زمان حضرت علی (ع) شخصی را نزد ای ان آوردند کیه
سرقت کرده بود ،پس امام (ع) دست او را قطع کرد و دوباره او را نزد امام (ع) آوردند و ای یان
پای او را به صورت مخایف قطع کرد و برای مرتبه سوم که او را آوردند حکم بیه حیبس دائیم
نمود و هزینه نگهداری او را از بیتایمال پرداخت میکرد و فرمود :رسیول خیدا (ص) نییز بیه
همین ترتیب عمل میکرد ،پس من خالف آن را عمل نمیکنم.
 -3امام صادق (ع) فرمود :سه گروه محکوم به حبس ابد میشوند« :کسی که مثله میکند ،زنیی کیه
از اسالم برمیگردد و دزدی که دست و پای او قطع شده است».
در ضمن ،همه فقهای اهل سنت نیز اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول ،دست راست سارق قطع
می شود زیرا اکثر سارقان از این دست برای سرقت استفاده میکنند .همچنیین ،در مرتبیه دوم پیای
چپ سارق قطع میشود.
فقهای اهل سنت درباره حد سرقت در مرتبه سوم و چهارم نه تنها با شیعه اختالف نظیر دارنید
بلکه خودشان هم نظر واحدی ندارند .حنفیها و حنابله گفتهاند که سارق در مرتبیه سیوم زنیدانی
میشود و آن قدر زده میشود تا توبه کند و اگر سارق دست راست نداشته باشد پای چپ او قطیع
می شود و اگر پای چپ نداشته باشد عضوی از او قطع نخواهد شد .مایکیه و شافعیه گفتیهانید کیه
اگر سارق برای مرتبه سوم سرقت کند دست چپ او قطع میشود و اگر در مرتبیه چهیارم سیرقت
کند پای راست او قطع میشود و در مرتبه پنجم حبس میگردد و تعزیر میشود .برخی فقهای اهل
سنت نیز گفتهاند که سارق در مرتبه پنجم ک ته میشود (جزیری.)159 :1409 ،
 -6توبه سارق

 -1 -6دیدگاه شیعه
بعد از بیان حد سرقت در آیه  38سوره مائده ،در آیه بعد آمده است« :فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِیهِ وَ اَصْیلَحَ
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فَاِنَّ ایلَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ ِانَّ ایلَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ (مائده)39 :؛ آن کسی که بعد از ستم کردن توبیه کنید و (کارهیای
فاسد خویش را) اصالح نماید ،خداوند توبه او را میپذیرد ،خداوند آمرزنده و مهربان است».
مفسران ،مراد از ظلم را در اینجا سرقت میدانند و اصالح را استمرار در توبه و ندامت از گنیاه
معنا کردهاند (کاظمی ،بیتیا208 :؛ فاضیل مقیداد ،همیان)351 :؛ امیا سیؤایی کیه در اینجیا مطیرح
میشود ،این است که آیا به وسیله توبه صرفاً گناه شیخص بخ یوده مییشیود و در نتیجیه عیذاب
اخروی از او برداشته میشود و یا حد سرقت نیز از او ساقط خواهد شید فقهیای شییعه قائیل بیه
تفصیل شدهاند ،بدین صورت که اگر سارق قبل از ثبوت سرقت نزد حاکم توبه کند ،حد سرقت بر
او جاری نمیشود و در این مورد همه فقها اتفاق نظر دارند 1.اما چنانچه سارق بعد از ثبوت حکیم
توبه کند ،دو حایت متصور است:
حایت اول ،ثبوت حکم با بینه (شهادت دو نفر عادل) باشد؛ در این صورت ،همه فقهای شییعه
اتفاق نظر دارند که حد با توبه ساقط نمیشود (کاظمی ،همان)208 :؛ حایت دوم ،ثبیوت حکیم بیا
اقرار خود سارق باشد؛ فقهای شیعه در این مورد اختالف نظر دارند .برخی همچیون ابین ادرییس،
قائل به عدم سقوط حد شده و سقوط آن را تعطیل حدود ایهی مییداننید .عیدهای همچیون شییخ
طوسی معتقدند که حاکم میان عفو و اجرای حد مخیر است (حلی ،همان .)164 :استدالل آنها این
است که وقتی حد زناکار که گناهی بزرگتر از سرقت است ،با اقرار وی جاری نمیشود ،به طریق
اویی حد سرقت هم با اقرار ساقط میشود (کاظمی ،همان).

 -2 -6دیدگاه اهل سنت
فقهای اهل سنت در مورد توبه سارق ،اختالف نظر دارند .ابوحنیفه بدون هیچ تفصیلی معتقد است
که توبه سارق ،مسقط حد نیست چون حقا است (ابن عربی ،بیتا614 :؛ کیاهراسی.)70 :1405 ،
گروهی از شافعیه معتقدند که توبه حقا را ساقط میکند و به آیه شریفه« :اال ایذین تابوا من قبیل
ان تقدروا علیهم؛ مگر کسانی که قبل از دستگیریشان توبیه کننید» اسیتناد کیردهانید (ابین ادرییس
شافعی ،بیتا.)314 :

 -1در این زمینه به روایتی استناد شده که عبدا بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که امام (ع) فرمودند« :ایسیارق اذا جیاء
من قبل نفسه تائباً ایی ا عزوجل ترد سرقته ایی صاحبها و ال قطع علیه؛ زمانی که سارق با پای خود ،با حایت توبه نیزد حیاکم
بیاید ،مال مسروقه به صاحب آن رد میشود و دست او قطع نمیگردد» (حر عاملی ،همان.)232 :
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الزم به ذکر است که سقوط حد سرقت با توبه موجب معافیت سارق از استرداد میال مسیروقه
نیست بلکه باید مال را به صاحبش برگرداند.

 -3 -6دیدگاه قانونگذار
به استناد ماده  219قانون مجازات اسالمی هر گونه تغییر در میزان مجازاتهای حدی جز از طرییق
توبه یا عفو ممنوع دانسته شده است .ماده  219اشعار میدارد« :دادگیاه نمییتوانید کیفییت ،نیوع و
میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید .این مجازاتهیا تنهیا
از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط ،تقلیل یا تبدیل اسیت ».ایبتیه صیرف
توبه برای سقوط مجازات کارساز نبوده و این توبه باید عالوه بر اینکه منجیر بیه اصیالح مرتکیب
شود ،به اثبات نیز برسد.

1

در راستای اعمال قواعد توبه در مجازاتهای حدی ،ماده  114قیانون مجیازات اسیالمی مقیرر
داشته است« :در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ،توبیه
کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود ،حد از او ساقط میگردد .همچنیین اگیر جیرایم
فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ،در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ،دادگیاه
میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره  -1توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است».

2

 -1ماده  117قانون مجازات اسالمی در این خصوص مقرر میدارد« :در مواردی که توبه مرتکب ،موجب سقوط یا تخفیف مجازات
می گردد ،توبه ،اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمیشود .چنانچه پس از اعمال مقیررات راجیع
به توبه ،ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجیراء
میگردد .در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود».
 -2در خصوص سرقت حدی ،ماده  217قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب  1361و نیز ماده  200قانون مجازات اسالمی
مصوب  1370یکی از شرایط اجرای حد را چنین مقرر میداشتند که سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشید .بیه
عالوه ،هر دو ماده ،توبه بعد از ثبوت جرم را مسقط حد ندانسته و عفو را نیز جایز نمیدانستند .موضع قانونگیذار در ایین بیاره
قابل انتقاد به نظر میرسید؛ چرا که امکان پذیرش توبه مجرم در فرض ثبوت جرم به وسیله اقرار -برخالف سایر حدود -وجود
نداشت (حاجی دهآبادی و رجبی .)18 :1394 ،ایبته این موضع در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392اصالح شد و مجیازات
سرقت حدی همانند سایر حدود م مول قاعده عام ماده  114ق.م.ا .شد.
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بنابراین ،طبق ماده فوق ایذکر ،توبه سارق پیش از اثبات ،مسقط حد است اما پس از اقرار بیرای
دادگاه اختیار تقاضای عفو توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری را در بردارد.
نتیجهگیري
با بررسی آیه شریفه سرقت ،از برداشتهای فقهی و حقوقی بهرهمند شدیم که در آن به قطع دست
مرد و زن سارق به منزیه یکی از حدود ایهی در مجموعه مجازاتهای اسالمی حکم گردیده است؛
اعمال قطع ید بر سارق ،مستلزم شرایطی در شخص سارق ،عمل سیرقت و چگیونگی انجیام آن و
مال مسروقه می باشد .به عالوه ،اجرای حد نیز خود شرایطی دارد که بدون تحقیق آنهیا ،حید بیر
سارق اجرا نمیشود .این شرایط ،هیچکدام از آیه  38سوره مائده قابل استظهار نیست بلکه در منابع
فقهی و ماده  268قانون مجازات اسالمی مصوب  1392به تفصیل بیان شده است.
ممکن است از ظاهر آیه چنین برداشت شود که توبه سیارق فقیط مجیازات اخیروی را سیاقط
میکند .بنابراین ،حد سرقت در هر صورت باید اجرا شود اما فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که توبیه
سارق قبل از ثبوت سرقت نزد حاکم ،مسقط حد است امیا در میورد توبیه بعید از ثبیوت سیرقت،
چنانچه ثبوت حکم با بینه باشد ،حد با توبه ساقط نمی شود و اگر با اقرار باشد ،برخی فقهای شیعه
قائل به عدم سقوط حد هستند و برخی نیز معتقدند که حاکم میان عفو و اجرای حد مخیر است .با
این حال ،میان فقهای اهل سنت در مورد سقوط حد سرقت با توبه ،اختالف نظیر فیراوان اسیت و
دیدگاههای متفاوتی دارند.
قانونگذار در مبحث پنجم قانون مجازات اسالمی مصیوب  1392تحیت عنیوان «توبیه مجیرم»
توبه را با شرایطی در جرایم تعزیری نیز پذیرفته است؛ تیأثیر توبیه تنهیا در میورد جنبیه کیفیری و
مجازات آن است اما جنبههای دیگر دعوی از جمله مسائل مدنی و حقوق مردم در اثر توبه از بیین
نمیرود .به بیان دیگر ،توبه مجرم تنها حق ا را ساقط میکند و حقوق مردم باید کماکیان جبیران
شود.
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چکیده
کودکآزاری از جمله معضالت اجتماعی میباشد که همی ه دارای آمار سیاه باالیی بوده است .به این معنی که بسیاری
از جرائم منجر به کودکآزاری به دالیل مختلفی از جانب بزهکار ،جامعه و حتی از جانب بزهدییده کتمیان مییگردنید.
یکی از انواع کودک آزاری ،کودکآزاری جنسی میباشد ،که دارای اثرات بسیار خطرناکتر از سایر انواع کیودک آزاری
میباشد که این مورد هم در جسم کودک و هم در روان او میتواند آثار نامناسبی به همراه داشیته باشید و در صیورتی
که به روش مناسب با این مسأیه مهم برخورد ن ود در آینده میتواند زمینهساز گسترش ایین پدییده شیوم اجتمیاعی و
همچنین تبدیل بزهدیدگان این جرم به عنوان بزهکاران آینده باشد .در زمینه بررسی جرم کودک آزاریجنسی از جملیه
تعاریف مرتبط و طرز مقابله با آن و مجازات مرتکبین آن منابع حقوقی ک ور و همچنین منابع فقهی را به عنیوان منبیع
قانونگذاری در ک ور مورد مطایعه قرار میدهیم .بررسی و مطایعه این موارد منجر به ارزیابی تناسب جیرم و مجیازات
در این زمینه و امکان اتخاذ تدابیر کاهش این جرم و مجازات مرتکبین آنها میشود و میتیوان پاسیخ ایین پرسیش را
یافت که آیا این اقدامات در زمینه فقهی و حقوقی میتواند با جرم مذکور و قبحش برخورد مناسبی داشته باشد

كلیدواژهها:

کودک آزاری جنسی ،قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ،فقه امامیه ،پورنیوگرافی کودکیان ،بیزهدییدگی

اطفال.

 -1دان جوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دان گاه قم

mehdihelali74@gmail.com
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طرح مسأله
پدیده کودکآزاری جنبه جهانی دارد و همه جوامع به شیکلی از ایین پدییده مجرمانیه و مغیایر بیا
کرامت انسانی اطفال رن میبرند(.مهرا )252 :1388 ،امروزه توجه به کودک به عنوان ی

سیرمایه

اجتماعی ،بیش از گذشته اهمیت یافته است و سایر نهادهای محلی و سازمانهیای بیینایمللیی نییز
مسأیه حمایت از کودک و در نظرداشتن کودکان و احترام به قوانین مربوطه را یکی از وظایف خود
و یا وظیفه اصلی خود میدانند .از جمله مهمترین این سازمانها میتوان به سازمان ملل بیه عنیوان
یکی از اصلیترین سازمانهای بینایمللی در زمینه حقوق بینایملل اشاره نمود .اما اوییین اقیدام در
زمینه حقوق کودک در سطح بینایمللی را میتوان اعالمیه پن مادهای حقوق کودک جامعه ملیل در
سال  1924دانست( .گیلمور )110 :1988 ،1در سال  1948نیز سازمان ملل اعالمیه جهیانی حقیوق
ب ر را منت ر نمود که در آن به صورت محدودی به حقوق کودک اشاره شده است 2.همچنین ماده
 24میثاق بینایمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به مسأیه حمایت از کودکان و حقوق کیودک اشیاره
داشته است 3.پس از این اقدامات پراکنده در نوامبر سال  1959سازمان ملل طی قطعنامهای ،اعالمیه
جهانی حقوق کودک که پیشنویس آن را کمیسیون حقوق ب ر آماده نموده بیود بیا اتفیاق آراء بیه
تصویب رساند .و همین قطعنامه سبب شد در نوامبر سال  1989میالدی سیازمان ملیل کنوانسییون
بینایمللی حقوق کودک را تصویب نماید که شامل ی

مقدمه و  54ماده بود 4.تیا اوییین اقیدام در

زمینه حقوق کودک به صورت مستقل صورت بگیرد .این کنوانسیون در حقوق اییران نییز در سیال
 1372در مجلس مطرح گردید و طیی قیانون اجیازه ایحیاق دوییت جمهیوری اسیالمی اییران بیه
کنوانسیون حقوق کودک در ماده واحده آن ایحیاق اییران بیه ایین کنوانسییون پذیرفتیه شیده بیود،

1- Gilmour.A.
 -2بند  2ماده  25اعالمیه جهانی حقوق ب ر« :مادران و کودکان حق دارند از مراقبتها و کم های وییوه برخیوردار شیوند .همیه
کودکان خواه ثمره ازدواج باشند و خواه ثمره روابط خارج از ازدواج باشند ،باید از حماییتهیای اجتمیاعی یکسیان بهیرهمنید
شوند».
 -3ماده  -1 :24هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نواد ،رنگ ،زبان ،مذهب ،اصل و من اء ملی یا اجتماعی ،مکنت یا نسب
حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده و جامعه و حکومت ک ور او باید بیه عمیل آیید
برخوردار گردد -2 .هر کودکی باید بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نامی ب یود -3 .هیر کیودکی حیق تحصییل
تابعیتی دارد.
 -4این کنوانسیون با نام میثاق حقوق کودک نیز شناخته میشود.
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م روط بر آنکه در هر مورد و در هر زمان مفاد آن با قوانین ک یور و ییا میوازین اسیالم مخیایف
باشد از طرف دویت جمهوری اسالمی ایران الزم ایرعایه نمیباشد .اما در حقوق ایران که برگرفتیه
از فقه امامیه میباشد توجه به حقوق کودک دارای پی ینهای گسترده میباشد .از جمله آن میتیوان
به بخش دوم قانون مدنی مصوب سال  1314اشاره نمیود کیه  36میاده از آن مربیوط بیه اطفیال و
حقوق آنان میباشد .اما اویین اقدام در زمینه قانونگذاری اطفیال بیهخصیوص در زمینیه کیفیری و
جرائم اطفال را میتوان تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال  1381بیان نمود .ایین
قانون در جهت حمایت از کرامیت انسیان ی طفیل میواردی را وضیع کیرده اسیت؛ امیا اجیرای آن
م کالتی را نسبت به قانون مجازات اسالمی ایجاد میکند( .ابرنیدآبادی ،اردبیلیی ،ایزدپنیاه:1383 ،
صص )44 -46این قانون که در  9ماده تصویب گردید تنها به بحیث کیودکآزاری بیه طیور کلیی
پرداخته و به بحث انواع کودکآزاری و یزوم و سازوکار مقابله با انواع کودکآزاری توجهی نداشته
است .با توجه به این کاستیها در سیال  1399قیانون حماییت از اطفیال و نوجوانیان بیا  51میاده
تصویب شد که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال  1381را ملغی اعالم نمود .ایبتیه
در سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسالمی مواد خاصی به بیزهدییدگی اطفیال اختصیاص داده
شده است؛ که میتوان آن را نگرشی جدید در مورد بزهدیدگی اطفال دانست ،قانون آیین دادرسیی
کیفری ک ور ،دادرسی افتراقی در مورد اطفال بزهکار را پذیزفته است و برای آن دادگاههیای وییوه
و آیین خاص پیشبینی نموده است؛ ویی در مورد جرائم کودکآزاری کیه بیزهدییده خیاص آنهیا
کودکان میباشند تابع قانون آیین دادرسی کیفری و ت ریفات عام مربوط به دادرسی میباشید .تنهیا
موادی همچون مواد  70 -66و  71قانون آیین دادرسی کیفری جهت حمایت از طفل بزهدیده بییان
داشته شدهاند .و همچنین در برخی از مواد قانون مجازات اسالمی به موضوع کودکآزاری جنسیی
در مالزمه با سایر مواد این قانون به خصوص در باب حدود پرداخته شیده اسیت .در مراجعیه بیه
متون فقهی نیز آنچه در ابتدا به نظر میرسد آن است که در اغلب متون فقهی به بحث کودکآزاری
به صورت مستقل پرداخته ن ده است؛ اما در ابواب مختلیف فقیه از جملیه حیدود و تعزییرات و
قصاص به مقابله با بزهدیدگی کودکان به خصوص کودکآزاری جنسی پرداخته شده است .که نییاز
به بررسی بی تر تناسب جرم و مجازات میباشد .زیرا کودکان بزهدییده امیروز افیراد بزهکیار فیردا
میباشند؛ عالوه بر آن طبق تحقیقات انجام شده ،کیودکآزاری جنسیی مییتوانید در آینیده آثیاری
همچون افسردگی ،اظطراب و پرخاشگری که من أ روابط اجتماعی ناسایم و فسیاد اسیت را بیرای
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کودک و جامعه در پی داشتهباشد( .ایبنیدر و فیردریش :1989 ،1ج ،9ص )466عیالوه بیر آن پییدا
کردن موردی کودکآزاری جنسی امری دشوار بوده و در بسییاری از اوقیات هییچ گزارشیی از آن
ثبت نمیشود( .خدایاری و دیگران )466 :1386 ،امیروزه یکیی از بیارزترین نیوع خ یونت علییه
کودکان در سراسر جهان ،کودکآزاری جنسی است که نوعاً بازتابی از علل آسییبهیای اجتمیاعی
است(.پتفت )2 :1398 ،تحقیقات بسیاری در این حوزه انجام شده که ن ان می دهد تجربه تعیرض
جنسی در کودکی یا نوجوانی به افزایش خطر بزهدیدگی جنسیی در بزرگسیایی منجیر مییشیود و
عالوه بر آن سبب شوک روانی شدید خواهد شد( .م .آراتا کاتایینا و ییندا.ییندمن)174 :1389 ،
همچنین در ابواب مختلف فقهی نیز به بحیث حقیوق اوالد و وظیایف واییدین در حماییت از
اطفال توجه داشته است ،که با بررسی آنها م اهده میگردد مواردی که در سالهای اخیر با عنوان
حقوق ب ر و حقوق کودک توسط سازمانهای بینایمللی تیدوین شیده اسیت در منیابع فقهیی بیه
صورت پراکنده بیان شده بودند.
 -1تعریف كودک آزاري
کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد .به این سبب دادستان میتواند
تقاضای مجازات کودک آزاری اعم از وایدین و غیر ای ان را بخواهد( .شم یری )9 :1399 ،اوییین
اقدام برای شناخت کودکآزاری داشتن تعریف مناسب و قانونی برای این پدیده است .در ماده ی
کنوانسیون بینایمللی حقوق کودک که دویت جمهوری اسالمی ایران نیز به آن ملحیق شیده اسیت
منظور از کودک این گونه بیان شده است« .از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک ،افیراد انسیانی
زیر  18سال است ،مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر ت یخیص داده
شود ».که باز هم تغییر قانون از اختیارات کاهش سن  18سال در مورد کودک به شرایط قانونی سن
بلوغ در هر ک ور ارجاع داده شده است .اما موردی که از ظاهر این قانون پیداست ،این اسیت کیه
تنها فرضی را قابل قبول دانسته است که سن بلوغ طیق قانون ک وری کمتر از  18سال باشد و سن
بلوغ باالتر از  18سال را مورد پذیرش قرار نداده است.

2

1- Einbender, A, J. & Friedrich.W N .
 -2جهت مطایعه بی تر در مورد تفاوتهای سن بلوغ در ک ورهای مختلف رجیوع کنیید :قاسیم زاده ،سیید مرتضیی ،سین بلیوغ،
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در مجموع در تعریف مفهوم کودکآزاری با توجه به تصریح ماده  2قانون حمایت از اطفیال و
نوجوانان هر چند بین مفهوم طفل و نوجوان تفاوت قائل شده است امیا هیر دو گیروه را م یمول
حمایتهای خاص قانون مربوط دانسته است .و همچنین طبق ماده  1کنوانسیون بینایمللی حقیوق
کودک ،میتوان کودک را هر فرد زیر  18سال تمام شمسی دانست.

 -1 -1آزار
قسمت دوم واژه کودکآزاری «آزار» میباشد .زمانی که واژهای وارد ادبییات حقیوقی مییشیود در
ابتدا باید تعریف قانونی برای آن ارائه نمود ،علیرغم اینکه واژه آزار به کرات در قوانین ک یور از
جمله قانون مجازات اسالمی استفاده شده است و حتی در برخی مواد از عوامل م یدده جیرم نییز
محسوب میشود؛ 1ییکن با جستجو در قوانین ک ور تعریفی از این واژه به دست نمیآید.

 -2 -1كودکآزاري
حال پس از بیان تعریفی جداگانه از هر کدام از واژگان «کودک» و «آزار» این سوال پیش میآید که
مناسبترین تعریف برای کودکآزاری چه میباشد اگر به دنبال تعرییف قیانونی از کیودکآزاری
باشیم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کودکآزاری به صورت مستقل تعریف ن ده است اما
با توجه به ماده اول این قانون در تعریف اصطالحات قانون و همچنین در فصل سوم آن بیا عنیوان
جرائم و مجازاتها به مصادیقی از کودکآزاری همچون بی توجهی و سهل انگیاری ،سیوء رفتیار،
بهرهک ی اقتصادی ،معامله کودکان و فح ا در مورد کودکان و همچنین قراردادن طفل ییا نوجیوان
در معرض خطر شدید و قریب ایوقوع اشاره شده است و هرکدام از این موارد در قانون به صورت
مستقل تعریف شده اند.
برخی با اتخاذ ی

تعریف موسع معتقدند هرگونه آسییب جسیمانی ییا روانیی ،سیوء اسیتفاده

جنسی یا بهره ک ی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر  18سیال توسیط دیگیر افیراد بیه
صورتی که غیرتصادفی نباشد کودک آزاری تلقی میشود( .مدنی قهخرخی)20 :1384 ،

فصلنامه دیدگاههای حقوقی ،شماره  .1381 ،25مهرا ،نسرین ،عدایت کیفری اطفال از منظر حقوق بیینایملیل ،مجلیه تحقیقیات
حقوقی ،شماره.1382 ،38
 -1به طور مثال بند «ب» ماده  47قانون مجازات اسالمی و مواد  587و  651بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی.

26

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هفتم) پاییز 1400

به طور مثال برخی نویسندگان یزوم ذکر مواردی همچون عدم توجه به نیازهای اساسی کودک،
بی توجهی به خواستههای او و آزار جنسی و عیاطفی را در تعرییف کیودکآزاری الزم مییداننید.
(آبروشن)13 :1386 ،
در تعریف سازمان جهانی بهداشت 1در میورد کیودکآزاری آمیده اسیت« :هرگونیه بیدرفتاری
فیزیکی و یا عاطفی ،سوء استفاده جنسی ،غفلت یا رفتار همراه با بیتوجهی یا اسیتثمار تجیاری ییا
سایر انواع استثمار ،که منجر به آسیب واقعی یا احتمایی به سالمت ،بقاء ،رشد یا کرامت کیودک در
زمینه روابط یا مسیوییت ،اعتماد یا قدرت شود».

2

 -2انواع كودکآزاري
با توجه به تعاریف ذکر شده کودکآزاری می تواند بیا توجیه نیوع آسییب وارده بیه کیودک انیواع
مختلفی داشته باشد که به بیان آنها میپردازیم.

 -1 -2كودکآزاري جسمي
این نوع از کودکآزاری را میتوان یکی از شایعترین انواع کودکآزاری دانست .که ایبتیه مییتیوان
گفت یکی از دالیلی که این نوع از کودکآزادی نسبت به سایر موارد دارای آمار بی تری میباشید.
این است که این نوع از کودکآزاری نسبت به سایر موارد قابل م یاهدهتیر بیوده اسیت .همچنیین
برای کودک ،قابل احساس و دردآور میباشد .و توسط سایر سرپرسیتان طفیل و همچنیین افیرادی
همچون معلم و همکالسی قابل م اهده و گزارش میباشد( .باقری یزدی )59 :1379 ،طبق تعریف
سازمان جهانی بهداشت ،کودکآزاری جسمی عبارت است از« :هر گونه تعاملی که منجر به آسییب
واقعی بایفعل یا بایقوه گردد و تا حد معقویی در کنترل وایدین یا شخص سرپرست قدرتمنید و ییا
مورد اعتماد کودک باشد .کودک آزاری ممکن است یکبار یا به دفعات رخ دهد»3.
هیچ آمار دقیقی از بروز کودکآزاری در دست نمیباشید .امیا آمارهیای فیراوان وقیوع کیودک

1- World Health Organization.
2- W.H.O Report on violence and health: chapter3 (Child abuse and neglect by parents and ither
caregivers) ,2002,p60.
3- W.H.O Report on violence and health: chapter3 (Child abuse and neglect by parents and ither
caregivers), p50.
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آزاری در ساییان گذشته ن ان دهنده افزایش بیسابقه آن است به هر حیال آنچیه مسیلم اسیت آن
است که میزان وقوع کودکآزاری جسیمی بسییار باالسیت( .واکیر و کیافمن  )110 :1988 ،1ایبتیه
مواردی همچون تنبیه در حدود قانونی و شرعی از گستره آزار جسمانی کودک خارج میباشد.

2

 -2 -2كودکآزاري عاطفي
هر گونه طرد کردن ،انتقاد ،تحقیر ،محروم کردن ،حبس کردن و مواردی از این قبیل که دارای جلوه
خارجی و آثار باقیمانده فیزیکی نمیباشند( .آقیابیگلوئی ،رسیول زاده طباطبیائی ،موسیوی چلی ،
 )108 :1380ایبته برخی انواع کودک آزاری ممکن است در طول مدت باز هم ن یانههیایی آشیکار
شود؛ همچون غفلت و بی توجهی نسبت به نیازهای اساسیی کیودک همچیون احتیاجیات غیذایی،
پوش ی و بهداشتی مناسب کیودک کیه میی توانید بیا عالئمیی همچیون سیوء تغذییه و همچنیین
بیماریهای مختلف همراه باشد(.جلیلی)12 :1374 ،
ایبته انواع دیگری از کودکآزاری از جمله «کودکآزاری اقتصادی»« ،کیودکآزاری هیجیانی» و
«کودکآزاری ناشی از غفلت و تسامح» در این تقسیم بندی ممکن است جای داشته باشیند کیه بیه
سبب رعایت اختصار تنها به ذکر آن اکتفا مینماییم.

 -3 -2كودکآزاري جنسي
نامرئیترین نوع از آزار ،کودکآزاری جنسی میباشد که به سبب طبیعیت ایین رفتیار غییراخالقیی
کمتر آشکار میشود و دارای نرخ سیاه بزهکاری باالیی میباشد.
بنابر نظر اغلب بزهدیده شناسیان از مییان انیواع مختلیف کیودک آزاری ،کیودک آزاری جنسیی
نگرانکنندهترین نوع آزار برای کودک میباشد .عالوه بر داشتن آسیب جسیمانی در برخیی میوارد
دارای تاثیرات سوء بر روحیات و عواطف طفل میباشد .همچنین آمار ارائه شده در این زمینیه نییز

1- Walker,c,e,Bonner,b,l & Kaufman.
 -2به طور مثال ماده  1179قانون مدنی اشاره داشته که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ویی به استناد این حق نمییتواننید طفیل
خود را خارج از حدود تأدیب ،تنبیه نمایند .همچنین بند «ت» ماده  158قانون مجازات اسالمی نیز اقیدامات واییدین و اویییای
قانونی و سرپرستان صغار به منظور تأدیب و حفاظت آنها را در صورتی که در حد متعارف و شرعی باشد را غیرقابل مجازات
دانسته است.
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بسیار نگران کننده است .برای نمونه آماری که کتابخانه انجمن پزشیکی آمریکیا ارائیه کیرده اسیت
حاکی از مرگ ساالنه  1500کودک در این ک ور بر اثر تجاوزات جنسی است .این آمیار در میورد
جراحات ناشی از تجاوز جنسی  140هزار مورد بوده است .به عالوه آمیار کیل مربیوط بیه تجیاوز
جنسی در سال دو میلیون مورد برآورد شده است .به عالوه از هر سه یا چهار دختیر و همچنیین از
هر  7یا  8پسر قبل از  18سایگی ی

نفر مورد تهاجم جنسی قیرار مییگیرند(.صیابری ،محمیدی،

)244 :1384
آنچه که در این زمینه مهم و راهگ ا می باشد ،اوالً ،شناسایی و اویویت بندی نیازهیای اساسیی
بزهدیدگان است و پس از آن ارائه راهکار و اتخاذ سیاسیتهیای کیاربردی در راسیتای حماییت از
بزهدیدگان است .یکی از این بزهدیدگیها ،بیزهدییدگی جنسیی بیه وییوه در دوران کیودکی اسیت.
(جعفری و موالبیگی )258 :1397 ،کودکان به طور مرتب تهدید مییشیوند کیه دربیاره ارتباطیات
جنسی خود با کسی گفتوگو نکنند و کیودک قربیانی و خیانواده وی نییز در میوارد عدییدهای از
اف ای این امر اجتناب میکنند .زیرا اغلب دیده شده است که پرده برداری از سوء اسیتفاده جنسیی
منجر به آزار کودک قربانی و خانواده وی را -به سبب عوامل مختلفی چون آبرورییزی خیانوادگی،
انگ تنما شدن در جامعه ،اذیت و آزار اطرافیان و اقدامات متعاقب سوء استفادهگر -ت دید کیرده
است(.پتفت ،همان)5 ،
همچنین این کودکآزاری منجر به بروز عالئمیی همچیون افسیردگی ،گیرایش بیه خودک یی،
کاهش اعتماد به نفس ،اعتیاد ،پرهیز از برقراری ارتبیاط جنسیی بعید از ازدواج در روابیط آنهیا بیا
دیگران دیده میشود( .اسالمی و میریان )9 :1394 ،یذا باال بردن سطح آگاهی افراد در معرض خطر
به خصوص کودکانی که در شرایط نامناسب اجتماعی زندگی می کنند ،ت یخیص زودرس کیودک
آزاری ،مداخله و درمان و جلوگیری از بروز عوارض هویناک کودکآزاری ضیروری بیه نظیر میی
رسد( .شهیدی و دیگران)270 :1399 ،
عواملی همچون آبرو و شرف خانوادگی ،عفت و شرم ،تبعیضات ناروا یا جنسیتی ،هزینیههیای
گزاف اف اگری ،تفاوت فرهنگی و نوادی و همچنین از دست دادن حریم خصوصی و همچنیین از
دست دادن حمایتهای خانوادگی از عوامل دیگیر کتمیان ایین موضیوع از جانیب بیزهدییده و ییا
خانواده او میباشد.
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در تعریف کودکآزاری آمده است که آزار جنسی عبیارت اسیت از :بیه کیارگیری ،اسیتفاده و
واداشتن کودک به درگیر شدن در هر گونه رفتار جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی ،تجاوز ،تمیاس
جنسی و روسپیگری و هرگونه بهرهک ی و بهرهبرداری جنسیی از کیودک جهیت کسیب یذاییذ و
ارضای میل جنسی و کسب درآمد( .آبروشن ،همان)90 ،
برخی دیگر نیز آزار جنسی را عبارت از درگیر کردن کودک در فعاییتهایی میدانند کیه منجیر
به ارضای جنسی افراد بزرگسال گردد .و بر این اسیاس مرکیز ملیی کیودک آزاری ،سیوء اسیتفاده
جنسی را تماسها یا تعامالت بین کودک و فرد بایغی میدانید کیه کیودک را بیه منظیور تحریی
جنسی مورد استفاده قرار داده است .تعریف دیگری نیز از آزار جنسیی کودکیان عبیارت اسیت از:
سوء استفاده از کودک برای کسب یذت جنسی ی

فرد بزرگسال( .مارزک و کامپ)55 :1981 ،

1

تعاریفی که در باال به عنوان نمونه اشاره شد تعریف جامعی از کودک آزاری جنسی با توجه به
نیاز امروز جامعه ارائه نکیرده اسیت .کیودکآزاری جنسیی را ایینگونیه مییتیوان تعرییف نمیود:
«کودکآزاری جنسی هرگونه برقراری ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم جنسی بیا کودکیان و همچنیین
بیان مسائل جنسی غیرمناسب برای کودکان میباشد .به عبارت دیگر میتوان آن را درگییر سیاختن
کودکان با فعاییتهای جنسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دانست ».با در نظر داشتن ایین تعرییف
در مورد کودکآزاری جنسی عالوه بر آزارهای مستقیم جنسی که از طریق ارتباط فیزیکیی حاصیل
میشود ،میتوان به «پورنوگرافی کودکان »2کیه نیوعی آزار جنسیی غیرمسیتقیم کودکیان محسیوب
میشود نیز در زمره آزار جنسی کودکان اشاره کرد.
دیگر نوع آزار کودکان که میتوان آن را ذیل کودکآزاری جنسی دانست بییان مسیائل جنسیی
غیرمناسب و آزار جنسی کالمی کودکان است .ازجمله ایین میوارد مییتیوان بیه نمیایش تصیاویر
مستهجن برای کودکان ،بیان نکات جنسی غیر مناسب برای سن کودکان و همچنین توهین جنسیی
به کودکان اشاره کرد .نکته دیگر قابل توجه در مورد تعریف کودکآزاری جنسی این میباشید کیه
این گونه آزارها یزوماً همراه با ناراحتی و عدم رضایت خارجی کودک همراه نمیباشد و در برخیی
1- Marzek. Pb & kampe.ch.
 Children Pornography -2عبارت است از تصیویربرداری و اسیتفاده از تصیاویر برهنیه کودکیان ،کیه ایین میورد حتیی در
ک ورهایی که پورنوگرافی بزرگساالن مجاز محسوب میگردد ،دارای ممنوعیت و مجازات تعیین شده میباشد.

30

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هفتم) پاییز 1400

موارد ممکن است که کودک به این مقویه ابراز عالقه و میل داشته باشد که ایبته این مورد ن یان از
رضایت درونی کودک و مصلحت او نمیباشد.
 -3بررسي حقوقي و فقهي كودکآزاري جنسي
حال با توجه به تعریف گفته شده به بررسی مواد قانونی و فقهیی قابیل انطبیاق بیا ایین تعرییف و
بررسی نحوه برخورد با این پدیده در حقوق ایران و متون فقهی میپردازیم.

 -1 -3كودکآزاري جنسي از طریق ارتباط مستقیم جنسي(تماسي)
در قانون و همچنین در منابع فقهی اغلب جرائم جنسی در باب حدود ذکر شدهاند و برخیی دیگیر
از جرائم که در باب حدود ذکر ن دهاند در باب تعزیرات از آنهیا ییاد شیده اسیت 1.کیه معمیوالً
جرائم جنسی که بزهدیده آنها کودکان میباشند نیز ذیل باب حدود در کتب فقهی بحث شیدهانید.
این نکته در مورد حدود قابل ذکر است که شارع مقیدس اسیالم در جیرمانگیار جیرایم جنسی
مستوجب حد و تعیین کیفر برا آن و نیز طراح نظام حاکم بر ادیه اثبات این دسیته از جیرایم و
سقوط مجازاتها آن ،با پرهیز از یکسونگر و با نگرش جیامع ،اهیداف گونیاگون را در نظیر
داشته است .از ی

سو عنصر «رضایت» را در تحقق جرایم جنس دخایت نداده است ،به این معنیا

که رضایت طرفین رابطه جنس در از بین بردن وصف مجرمانه عمل تأثیر ندارد؛ با این حیال در
اثبات سایر جرائم حدی چندان سختگیر به خرج داده که اثبات آن (جیز در میوارد کیه جیرم
کامالً م هود و در حضور جمع صورت گرفته باشد) عادتاً امکانپذیر نیست .از ایین رویکیرد بیه
ضمیمه ت ویق بزهکاران به توبه و حت عدم ت ویق دیگران به گواه دادن بر وقیوع جیرم روشین
م شود که گرچه جرایم جنس مستوجب حد در هر صیورت عملی ناپسیند ،گنیاه و غیراخالقی
است ،اما مجازات آن مربوط به موارد است که بزهکار حاضر شده باشد حریم عفیت عمیوم را
آشکارا نقض نماید .ضمن این که سختگیر در اثبات این جرایم ،دسترس به عیدایت کیفیر را
 -1در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی سال  1375با عنوان تعزیرات ،رویکرد قانونگیذار ،آگاهانیه ییا ناآگاهانیه از دییدگاه بیزه-
دیدهشناسی علمی تأثیر پذیرفته است .و به اطفال به عنوان افرادی آسیب پذیر مینگرد که بیش از بزرگساالن در معیرض خطیر
«بزهدیدگی» قرار دارند .ویی نباید فراموش کرد تا دسیتیابی بیه یی

نظیام پوییا و منسیجم حماییت از اطفیال راه درازی بیاقی

است(.رایجیان اصلی ،مهرداد ،موقعیت «اطفال بزهکاری بیزه دییده» در حقیوق کیفیری اییران ،فصیلنامه دییدگاههیای حقیوقی،
شماره ،1381 ،25صفحه).29
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امکانپذیرتر م سازد( .نوبهار :1379 ،ش ،23ص )12ایبته وجود این قیود درخصوص کودکآزاری
مستوجب حد با توجه به مخدوش بودن رضایت و یزوم مقابله و مجازات اینگونه اعمیال ،ممکین
است امر مقابله با کودکآزاری جنسی را با موانعی روبهرو سازد.
در قانون مجازات اسیالمی نییز پیس از آنکیه در میاده  14آن ،حید بیه عنیوان یکیی از چهیار
مجازاتهای مقرر قانونی ذکر شدهاند در ماده پانزدهم اینگونه تعریف شدهاند :حد مجازاتی اسیت
که موجب ،نوع ،میزان و ک یفیت اجرای آن در شرع مقیدس تعییین شیده اسیت .حیال بیه بررسیی
عناوین قابل انطباق در حقوق ایران و فقه میپردازیم.

 -1 -1 -3زنا با كودكان
اویین جرمی که در کتب فقهی و همچنین در قانون ذکر شده است زنا میباشد .در ماده  221قیانون
مجازات اسالمی ،زنا این گونه تعریف شده است« .زنا عبارت است از جماع مرد و زنی کیه علقیه
زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه به نیز نباشد».
نکتهای که قبل از ورود به بحث میتوان به آن اشاره کرد این اسیت کیه عیالوه بیر ایینکیه در
صورتی که در رابطه جنسی همچون زنا ،ی

طرف دختر نابایغ باشد و طرف دیگر شیخص میذکر

بایغ باشد ،این رابطه م مول عنوان کودکآزاری میگردد .در صورتی که شخص مذکر نابیایغ بیوده
و شخص مونث بایغ باشد نیز به دییل ارتکاب رفتار جنسی نامناسب با سن کیودک ،شیخص بیایغ
مونث را میتوان مرتکب عنوان کودکآزاری دانست .همانگونه که در فقه نیز عنیوان زنیا بیر ایین
فعل بار میشود.
در تبصره  2ماده  221فرض نابایغ بودن یکی از طرفین زنا را مطرح نموده اسیت .کیه در ایین
صورت زنا محقق شده و شخص بایغ به مجازات زنا محکوم میگردد .ییکن نابایغ مجیازات نمیی-
گردد ،ویی برای شخص نابایغ اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در قانون را پییشبینیی نمیوده اسیت.
ماده  10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بیان داسته است که در صورتی کودکآزاری جنسی
م مول عنوان حدی باشد ،تنها مجازات حدی بر مرتکب قابل اجراست.
یکی از جلوههای حمایت از کودکان بزهدییده در روابیط جنسیی را مییتیوان میاده  91قیانون
مجازات اسالمی دانست که در این ماده در مورد جرائم حدی افراد بایغ کمتر از  18سال بیان شیده
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است .یکی از نوآوری های این ماده توجه به رشد کیفری در جرائم مسیتوجب حید ییا قصیاص و
تیوری مسیوییت نقصان یافته در این ماده اسیت .بیه موجیب میاده  140قیانون مجیازات اسیالمی
مسیوییت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جیرم،
عاقل ،بایغ و مختار باشد و وفق این ماده افراد بایغ زیر  18سال دارای مسیوییت کیفری کامل نبیوده
بلکه بعد از سن بلوغ تا  18سایگی دارای مسیوییت کیفری ناقص بوده به طوری که اگر ثابت شیود
فرد بایغ زیر  18سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نمیکند و یا در رشد و کمیال
عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شیده
در این فصل محکوم خواهند شد( .شمس ناتریف  )233 :1396این ماده ایین امکیان را بیه مرجیع
رسیدگی میدهد که افراد بایغ زیر  18سال را که ممکن اسیت بیه عنیوان میتهم در جیرائم جنسیی
شناخته شوند از عنوان مجرم رهایی داده تا عنوان بزهدیده بر او اطالق شود .با توجه به ماده مذکور
و همچنین تبصره  2ماده  221همانگونه که افراد بایغ در جرم زنا به مجازات مقیرر محکیوم میی-
گردند در مورد زنا با افراد نابایغ خواه پسر و خواه دختر نابایغ به مجازات کامل قابل اجرا در میورد
زنا محکوم میگردند.
نکته دیگر در مورد بزهدیدگی اطفال در جرائم جنسی به تبصیره  2میاده  224قیانون مجیازات
اسالمی مرتبط میباشد که زنای از طریق اغفال و فریبدادن دختر نابایغ را زنای با عنف محسیوب
نموده و م مول حد اعدام ،که مجازات م دد برای زنا میباشد بیان نموده است.
ایبته این سوال پیش میآید که آیا اراده یا تصمیم صوابی بیرای دختیر نابیایغ یعنیی دختیر زییر
ه ت سال و نه ماه شمسی به خصوص در جرمی مانند زنا قابل تصور است کیه قیانونگیذار قیید
اغفال و فریب را جهت اجرای حد اعدام برای شخص زانی با دختیر نابیایغ بییان نمیوده اسیت و
اینکه با توجه به اینکه قانونگذار در مورد اطفال کمتر از  9سال تمام شمسیی در ارتکیاب جیرائم
تعزیری به دییل فارغ بودن از هرگونه قصد ،هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده است؛ آییا مییتیوان دختیر
نابایغی که سن آن کمتر از  8سال و  9ماه تمام شمسی است را در مورد رابطه جنسی با میرد بیایغ،
دارای قصد غیر مخدوش و فریب نخورده دانست به عنوان نمونه قوانین کیفری انگلستان فعایییت
جنسی با کودکان را به صورت دقیق تبیین نموده است .یکی از شیوههیای انجیام دادن ایین تبییین،
تعیین سن قانونی برای رضایت جهت فعاییت جنسی است .هدف اصیلی از انجیامدادن ایین عمیل
حمایت از کودک است .اما در این امر انگیزههای اخالقی برای ممنوعیت اعمال خاصی که از نظیر
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اجتماعی پذیرفتنی نیست نیز وجود دارد .مطابق مواد  5و  6قانون جرائم جنسی انگلستان مصیوب
سال  ،11956و پس از آن در اصالحات این قانون مصوب سال  ،2003در ماده  9قانون مذکور سن
رضایت برای رابطه جنسی در حال حاضر  16سال است .از این رو هر گونه رابطه جنسی با کودک
زیر  16سال صرفنظر از رضایت یا عدم رضایت او جرمانگاری شیده اسیت .و رابطیه جنسیی بیا
کودک زیر  16سال جرم است که تعیین مجازات آن نیز دو قسمت میباشد .به این نحو کیه رابطیه
جنسی با کودک 13تا  16سال ،تا  14سال حبس مجازات در پی خواهد داشیت و در صیورتی کیه
کودک بزهدیده زیر  13سال باشد شخص مرتکب جیرم بیه حیداکثر مجیازات محکیوم مییگیردد.
متأسفانه در قانون مجازات اسالمی چنین برخوردی با پدیده کیودکآزاری جنسیی ن یده اسیت و
برای ایجاد چنین تأسیسی در مقابله با این پدیده ،پی نهاد میشود سنی را به طور مثیال سین بلیوغ
شرعی را سن امکان وجود رضایت جنسی تعیین نمود و الاقل رابطه جنسی در کمتر از این سن را
محکوم به عنف یا اماره عنف قلمداد نمود.
ایبته میتوان این موضوع را با تبصره  1ماده  218قانون مجیازات کیه در بخیش میواد عمیومی
حدود آمده است توجیه نمود و دادگاه را موظف به بررسی و تحقییق احیراز عنیف در ایین جیرم
دانست .اما باز عدم بیان شرایط سینی در میورد احتسیاب سین رضیایت در عمیل جنسیی و بییان
جزئیات عنف با م کل مواجه میباشد .نکته دیگر عدم ذکر پسر نابایغ در مورد ت دید مجازات در
تبصره 2ماده  224میباشد.
در فقه نیز در مورد جرم زنا در صورتی که یکی از اطراف آن نابایغ باشد حد را بر شخص بایغ
الزم دانستهاند .در این خصوص در شرح یمعه اینگونه آمده است« :اگر پسیر بچیه غیربیایغ زن را
وطئ کند[ ،و زن با رضایت به این عمل تن دهد] بر زن حد جاری میشود( ».شیهید ثیانی:1396 ،
ج ،13ص)20
در کتاب مبانی تکمله ایمنهاج مسأیه زنای پسر نابایغ با زن بایغ در ذیل بحث زنای محصنه بیان
شده است که مجازات حد کامل (صد ضربه شالق) را بر زن مفروض دانسته است؛ ییکن حد زنای
محصنه (رجم) بر زن بار نمیشود( .موسوی خوئی :1394 ،ج ،1ص)21

1- Sexual Offenses Act, 1965
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درمورد زنا مرد بایغ با دختر نابایغ نیز در کتاب شرح یمعه ،شهید ثیانی بییان داشیته اسیت کیه:
زنای فاعل م روط به بایغ بودن شخص وطئ شونده نیست و در صورتی که فاعیل بیایغ بیا دختیر
بچه مرتکب زنا شود ،حد زنا (صد ضربه شالق) بر او اجرا میشود .ییکن استثناء آن در مورد میرد
محصن است که مجازات رجم در مورد او اجرا ن ده و حد  100ضربه شالق بر او اجرا مییشیود.
(شهید ثانی ،همان )21 ،به هرحال در این زمینه سخنی از فریب نیامده است.
در قانون مجازات اسالمی نیز هرچند زنای با محیارم و زنیای محصینه دارای مجیازات اعیدام
میباشد ویی با توجه به ماده  228قانون مجازات اسالمی تنها در صورتیکه زانی نابایغ و زانیه بیایغ
باشد حد صد ضربه شالق بر زانیه اجرا میشود ،و در مورد موارد گفته شده طبق قانون در صورتی
که فاعل بایغ باشد و مف عول نابایغ و م مول تعریف هر یی

از میوارد زنیای بیا محیارم ییا زنیای

محصنه شود همان مجازات مقرر برای زنای محصنه و یا با محارم اجرا میگردد.
مرحوم خوئی نیز در کتاب مبانی تکمله ایمنهاج در مورد فرضی که فاعل غیر بایغ باشد و زانییه
بایغ و محصن باشد با استناد به روایتی از ابو بصیر 1تنها حد تازیانه را بیر زن زانییه محصین قابیل
اجرا دانسته است .و در صورتی که مرد فاعل بایغ محصن باشد ،حد رجم را بر او بار دانسته اسیت
و دییل این حکم را عمومیت حکم و اطالق روایاتی دانسته است که در میورد زناکیار محصین بیه
طور مطلق به ثبوت سنگسار دالیت دارد و دییلی وجود ندارد کیه ایین رواییت (رواییت ابوبصییر)
صالحیت داشته باشد اطالق این روایات را مقید سازد( .خوئی ،همان )284 ،ایبته محقیق حلیی در
کتاب شرایعاالسالم نظر مخایف داشته و رجم را در مورد زنای مرد محصن با دختر نابایغ غیرقابیل
اجرا دانسته است( .حلی :1394 ،ج ،1ص)21
در مجموع می توان گفت در مورد جرم زنیا در صیورتی کیه یکیی از طیرفین آن نابیایغ باشید؛
شخص بایغ مذکر همان مجازات زنا با فرد بایغ را متحمل میگردد .و این رویکرد فقه را مییتیوان
عملی در راستای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی دختران نابایغ دانست .امیا در میورد زنیا زن بیایغ
محصن با پسر نابایغ حکم آن متفاوت است.
 -1صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه ایسالم که میگوید درباره پسر بچه ده سایهای که هنوز خوب و بد را نمیفهمد و بیا زنیی
زنا کرده ای ان فرمودند« :پسر بچه کمتر از ی

صد تازیانه زده میشود و زن حد کامل میخورد ».گفته شد اگر آن زن محصینه

باشد چه فرمود« :سنگسار نمیشود؛ زیرا کسی که با او زنا کرده چییزی نمییفهمید کیه اگیر مییفهمیید سنگسیار مییشید».
(وسائلای یعه ،ج ،28ص)81
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 -2 -1 -3لواط با كودكان
از دیگر آزارهای جنسی که میتواند به کودک پسر وارد آید یواط میباشد؛ که طبیق تعرییف میاده
 233عبارت است از« :دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در دبر انسیان میذکر اسیت ».ایین
جرم حدی در مورد کودکان پسر قابل تصور است که متأسیفانه در جامعیه نییز در حیال گسیترش
می باشد .در قانون مجازات اسالمی ذیل فصل دوم بخش دوم کتاب حیدود کیه مربیوط بیه ییواط،
تفخیذ و مساحقه میباشد؛ تفکیکی بین صورتگرفتن این عمل توسط افراد نابایغ و یا بیایغ انجیام
ن ده است .اما تنها چیزی که به صورت بدیهی ثابت است عدم مجازات فرد نابایغ است .همچنیین
قانون گذار در مورد فریب پسر نابایغ توسط فرد بایغ برای عمل یواط حکمی بیان نکیرده اسیت .در
حاییکه تبصره  2ماده  224تنها فریب دادن دختر نابیایغ را آن هیم در جیرم زنیا ،در حکیم عنیف
دانسته است .و با توجه به اینکه قانونگذار مجازات یواط را در حایت عنیف و غیرعنیف متفیاوت
دانسته است؛ ت خیص آن میتواند در تعیین مجازات تفاوت زیادی داشته باشد .بیه طیور مثیال در
فرضی که شخص بایغ با فریب ،مرتکب یواط با پسر نابایغ میگردد ،آیا مییتیوان ایین عمیل را در
حکم عنف دانست برای پیدا کردن پاسخ این سوال و همچنین جهت تبیین بی یتر تبصیره  2میاده
 244در مورد فریب ،الزم است به معنای فریب در حقوق دست یابیم.
در قانون مدنی فریب در ذیل عنوان تدییس آمده است .ییکن در آنجا نیز تعریفیی از آن ن یده
است .اما در یکی از تعاریف آن آمده است که« :فریب دروغی است که وصفی موهیوم را بیه طیور
قاطع به چیزی نسبت دهد( ».کاتوزییان )332 -333 :1392 ،یییکن در حقیوق کیفیری صیحبتی از
تعریف فریب ن ده است ،در قانون مجازات اسالمی سابق از دو واژه فریب و نیرنگ در کنیار هیم
استفاده شده بود با توجه به آنکه این دو واژه از یحاظ یغوی به ی

معنا هسیتند .در قیانون جدیید

کلمه نیرنگ حذف و تنها به کلمه فریب اکتفا شده است .اما دسیسه بی تر به معنای فریب و نیرنگ
پنهانی همراه با زمینهچینی آمده است( .قیاسی و ساریخانی :1395 ،ج ،3صص)47 -48
با جستجو در منابع فقهی در مورد عمل یواط در صورتی که یکی از طرفین یواط نابایغ باشند و
طرف دیگر بایغ تنها شخص بایغ به مجازات یواط که قتل اعالم شده است میرسد .ایبته ایین نکتیه
الزم به ذکر است که به طور مثال در کتاب شرح یمعه مجازات یواط در هر صورت هم برای فاعل
هم برای مفعول قتل بیان شده است( .شهید ثانی ،همان )107 ،به همین دییل بیان این مورد تنها بیه
مجازات شخص بایغ اشاره دارد و تأثیری در ک ف عنف یا غیرعنف بودن عمل ندارد.
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در کتاب «تکمله ایمنهیاج» کیه در بیاب مجیازات ییواط کننیده دییدگاهی نزدیی

بیه دییدگاه

قانونگذار ک ورمان دارد و قائل به اجرای حد صد تازیانه برای فاعل غیرمحصن است ،بیان نموده
است که در صورتی که مرد بایغ با پسر نابایغ مرتکب یواط شود یا برعکس (یعنی کودک با میردی
یواط کند) بر شخص بایغ حد جاری می شود؛ امیا نیه از بیاب عنیف یعنیی در صیورتی کیه فاعیل
غیرمحصن باشد حد  100تازیانه بر او اجرا میشود( .موسوی خوئیف همان)107 ،
در مورد جرم یواط نسبت به کودک نیز م اهده مینماییم که در قانون ابهاماتی فراتر از ابهام در
تبصره  2ماده  224که در قسمت قبل به آن پرداختیم وجود دارد ،و بیه طیور دقییق و جداگانیه بیه
موضوع کودکآزاری از طریق یواط اشاره ن ده است.

 -3 -1 -3سایر انواع كودکآزاري جنسي مستقیم
در پایان این بحث مناسب است اشارهای به دیگر آزارهای جنسی ذکرشده در فقیه و قیانون اشیاره
نمود :مواردی همچون تفخیذ ،مساحقه در فقه و قانون برای آن تفاوتی میان بایغ یا نابایغ بیان ن ده
است .ییکن میتوان آن را م مول قواعدی که در مورد زنیا و ییواط ذکیر شید دانسیت .در بخیش
تعزیرات قانون مجازات اسالمی نیز در ماده  619در رابطه با مزاحمت جنسی برای اطفال مادهای به
صورت عام آمده است« :هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنیان ب یود
یا با ایفاظ و حرکات مخایف شیون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از  2تیا  6میاه و تیا 74
ضربه شالق محکوم خواهد شد ».یکی از انواع مزاحمت را مییتیوان مزاحمیت جنسیی در میورد
اطفال دانست .ایبته این ماده متأسفانه تنها در مورد اماکن عمیومی و معیابر محیدود گ یته و قابیل
تسری به موارد دیگری همچون ایجاد اذیت و مزاحمت در اماکن خصوصیی وجیود نیدارد 1.ایین
مزاحمت نسبت به اطفال میتواند هم به صورت فیزیکی و هم به صورت غیرفیزیکیی بیه صیورت
کالمی یا دیداری صورت بگیرد.

 -1نظریه م ورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره  7/93/925تاریخ  1393/4/17در مورد اماکن عمومی مذکور در میاده 609
این چنین بیان داشته است« :منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده  619قانون مجازات اسالمی  1375و ییا تبصیره  2میاده 42
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ،1392محلهایی است که معٌد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجیازه حیق
ورود دارند ،مانند ادارات ،اماکن مذهبی ،و مراکز خرید و پذیرائی ،بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دویتیی خیاص
نظیر اداره اطالعات و زندانها که مهیا برای ورود عموم نمیباشد ،شامل اماکن عمومی نمیگردد».
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در فقه اسالمی م ابه چنین بحثی باعنوان بوسیدن پسربچه با شهوت آمده است .که اگیر کسیی
پسر بچه را با شهوت ببوسد به مقداری که حاکم ت خیص دهد ،تعزیر میشود( .موسیوی خیوئی،
همان 342 ،و شهید ثانی ،همان )113 ،مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع االسالم» ایین حکیم را
مختص به غیرمحارم میداند(.حلی ،همان )164 ،ویی توجیهی برای آن روشین ن یده اسیت .زییرا
روشن است که در بوسیدن از روی شهوت هیچ تفاوتی بین محارم و نامحرمیان نمییباشید .بلکیه
بعید نیست که در محارم قبح شدیدتری داشته باشد .ایبته ذکر این مورد را میتوان از بیاب تمثییل-
دانست و با توجه به این که اسالم اهمیت فراوانی برای حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکیام
در جامعه دارد و طبیعتاً الزمه این امر این است که حاکم باید هر کسی را که این نظم را نقض کند،
مجازات نماید .و با توجه به اینکه عالوه بر اینکه هیرگونیه آزار نسیبت بیه اطفیال حیرام بیوده و
همچنین موجب نقض نظام مذکور میباشد .بنابراین موارد م مول کودکآزاری جنسی را میتیوان
ذیل عمومات قاعده «تعزیر» و تمس

به آن مجازات نمود.

 -2 -3كودکآزاري جنسي خارج از ارتباط جنسي مستقیم
در برخی موارد ممکن است آزار جنسی که به کودک روانه میگیردد از طرییق تعیرض فیزیکیی و
جسمی نباشد .اما به دییل داشتن درون مایه جنسی و آثار سوء جنسی که میتواند بر کودک داشیته
باشد ،نوعی کودکآزاری جنسی محسوب میشود.

 -1 -2 -3قذف كودكان
قذف را از یحاظ بیان مسائل جنسی در مورد کودکان و همچنین توهین جنسی به آنان تحت عنوان
کودکآزاری جنسی بررسی مینماییم.
عالوه بر اینکه قذف در معنای جرم مستوجب حد در آیات  25و  54سوره نسیاء آمیده اسیت؛
ماده  245قانون مجازات اسالمی قذف را عبارت از نسبت دادن زنا یا یواط به شخص دیگر هرچند
مرده باشد ،تعریف نموده است .ازجمله ویوگیهای قذف این است که نخست ،نسبت زنیا و ییواط
باشد و دوم ،یفیظ در قیذف صیراحت داشیته باشد .بیا خیایی بیودن یکی از ایین دو قیید ،عمیل
م مول عنوان قذف نمیگردد و م مول حکم «تعزیر» است که به اختیار حاکم گذاشته شده است.
(بهمنپوری ،عامری نیا ،عاشوری :1398 ،ش اول ،ص)130
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حال با توجه به اینکیه عمیل قیذف میی توانید نسیبت بیه کیودک صیورت بگییرد و م یمول
کودک آزاری شود این سوال پیش میآید که در مقابله با این میورد از کیودکآزاری چیه تیدابیر در
قانون و فقه اتخاذ شده است در قانون مجازات اسالمی که حد قذف ه تاد ضربه شالق بیان شده
است؛ در تبصره ی

ماده  251آمده است که :در صورتی که قذف شونده نابایغ باشد حد قذف بیر

قاذف جاری نمیگردد و قذفکننده تعزیر مییگیردد و تعزییر آن شیامل  31تیا  74ضیربه شیالق
تعزیری درجه  6میباشد ،در این مورد عبارت نابایغ محمول بر بلوغ شرعی بوده است .بنابراین در
صورتی که شخص قذف شونده دختر زیر  9سال یا پسر زیر  15سال قمری باشد بر شخص قاذف
حد جاری نمیگردد ،که میتوان این مورد را کمتوجهی نسبت به کودکان زییر سین بلیوغ شیرعی
نسبت به بزرگساالن و افراد بایغ دانست .در متون فقهی نیز بلوغ شرط اثبیات قیذف دانسیتهانید 1و
عدم اثبات بلوغ در مقذوف را موجب تعزیر دانستهاند( .موسوی خیوئی ،همیان ،ص  342و شیهید
ثانی ،همان ،ص  )113که همان دیدگاه قانونگذار ک ور میباشد.

 -2 -2 -3قوادي در مورد كودكان
از دیگر جرایمی که می تواند موجب آزار جنسی کودکان گردد هر چند به طور غیرمستقیم «قوادی»
میباشد .که بنا به تعریف ماده  242قانون مجازات اسالمی عبارت است از بیه هیم رسیاندن دو ییا
چند نفر برای زنا یا یواط.
در ماده  244قانون مجازات اسالمی عمل قوادی که منجر شود دو یا چند نابایغ به زنا ییا ییواط
بپردازند را م مول حد قوادی ندانسته و تنها آن را موجب مجیازات تعزییری از  31تیا  74ضیربه
شالق دانسته است .با جستجو در فقه نیز درباب قیوادی موضیوعی در رابطیه بیا قیوادی در میورد
کودکان بیان ن ده است .ویی در تعریف قوادی از واژگان «رجال» و «نساء» که محمول بر افراد بایغ
میباشد استفاده شده است .و همچنین از عبارتهای زنا یا یواط استفاده گردیده کیه بیر مصیادیقی
بار میشود که حداقل یکی از طرفین بایغ باشد .م ابه چنیین تأسیسیی در میاده  10قیانون جیرائم
 -1از جمله موارد استناد صحیحه فضیل بن یسار از امام صیادق(ع) :ال حید یمین ال حید علییه( .حیر عیاملی ،محمید بین حسین،
وسائلای یعه ،ج ،28موسسه آل ایبیت علیهم ایسالم ،قم1409 ،ه.ق ،ص ).42و همچنین صحیحه ابوبصیر که مییگویید :از امیام
صادق علیهایسالم درباره مردی پرسیدم که دختر بچه نابایغی را قذف کردهبود ،ای ان فرمودند« :تا زمانی که بایغ و یا نزدی
بلوغ نباشد تازیانه زده نمیشود( ».همان ،صفحه )185

بیه
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کودکان برای ارتکیاب عمیل جنسیی آمیده اسیت و تعرییف آن

عبارت است از« :اینکه شخص باالی  18سال شخص زیر  16سال را تحری

به انجام عمل جنسی

نماید ،که مجازات چنین جرمی حداکثر  14سال حبس بیان شده است و در صیورتی کیه کودکیان
موضوع جرم زیر  13سال داشته باشند ،حداکثر مجازات برای شخص مجیرم در نظیر گرفتیه میی-
شود ».همچنین در مواد  11و  12قانون مذکور مواردی همچون انجیام رفتارهیای جنسیی در برابیر
کودکان و همچنین ن اندادن فعاییتهای جنسی به کودکان جرمانگاری گردییده و دارای مجیازات
میباشد .که متأسفانه در قانون ک ور ما مواردی از این قبیل به طور مجزا بیان نگردیدهاند.

 -3 -2 -3پورنوگرافي كودكان
از دیگر جرائمی که منجر به بزهدیدگی کودکان میگردد ،پورنوگرافی کودکان یا همان هرزهنگیاری
میباشد .پورنوگرافی یا هرزهنگاری یکی از جرائم مرتبط با محتوا است ،کیه در تقسییمبنیدی ایین
جرایم در حقوق موضوعه در باب جرائم علیه اخیالق و عفیت عمیومی بحیث مییشیود( .بیای و
پورقهرمانی :1388 ،ش ،23ص)98
در حقوق ایران در بند  5ماده  10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وادار کردن و اجیر نمودن
طفل یا نوجوان برای تهیه هرزهنگاری را مستوجب مجازات تعزیری درجه  5دانسته است؛ در بنید
 7ماده  10قانون مذکور نیز در موضوع استفاده از اطفال و نوجوانان در تهیه آثار سیمعی و بصیری
مستهجن و مبتذل مجازات این عمل را به قیانون میرتبط محیول نمیوده و حیداقل مجیازات آن را
میانگین حداقل و حداکثر مجازات عمل مربوطه دانسته است .و همچنین در بند  8ماده مذکور ن ر
و توزیع آثار سمعی و بصری مسیتهجن و مبتیذل اطفیال و نوجوانیان را موجیب اجیرای یکیی از
مجازاتهای تعزیری درجه  6بر فرد مرتکب دانسته است.
همچنین «قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاییتهای غیرمجاز مینمایند».
مصوب سال  1386به بحث تویید محتوای مبتذل و مسیتهجن پرداختیه و در میاده  2آن را ت یریح
نموده است .و در راستای حمایت از اطفال در عرصه تویید محتوای مستهجن تبصره  3آن اینگونه
بیان میدارد :استفاده از صغار برای نگهداری ،نمایش ،عرضه ،فروش و تکثییر نوارهیا و ییوحهیای
ف رده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
که از مفاد این تبصره میتوان قرارگرفتن اطفال در محتیوای مبتیذل ییا مسیتهجن را شیامل تعییین
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حداکثر مجازات دانست ،و در صورتی که محتوای تهیه شده از طفل مستهجن باشید در مرتبیه اول
حداکثر مجازات آن سه سال حبس بوده و در صورت تکرار حداکثر مجازات آن پین سیال حیبس
میباشد .ایبته قانونگذار امکان حمل عنوان مفسدفیاالرض را در میواردی نییز بیرای عمیل توییید
محتوای مستهجن در نظر گرفته است .و چنانچه محتوای تهیه شده از مصادیق محتوای مبتذل باشد
حداکثر مجازات آن در مرتبه اول ی

سال حبس بوده و در مرتبه دوم مجازات آن حداکثر سه سال

حبس بوده و در صورت تکرار مجدد آن حداکثر مجازات آن  10سال حیبس مییباشید .در قیانون
حمایت از اطفال انگلستان مصوب سال  1978میالدی نیز تهییه تصیاویر منیافی عفیت از کودکیان
جرمانگاری گردیده و م مول  10سال حبس شده است .با توجه به اینکیه هیرزهنگیاری از جیرائم
مبتنی بر محتواست که محتویات عمل جنسی یا جرم جنسی ارائه و انت یار مییدهید( .عیاییپیور،
 )221 :1383در متون فقهی به صورت مستقل در مورد این موضوع نظری وجود نداشته و با توجه
به حرمت آن میتوان آن را م مول تعزیر دانست.

 -4 -2 -3سایر موارد كودکآزاري جنسي
در انتهای ماده  10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در بند  9آن به آزار جنسی از طرییق فضیای
مجازی اشاره نموده است و هرگونه ارتباط به قصد آزار جنسیی ییا ارتبیاط جنسیی بیا کیودک ییا
نوجوان از طریق فضای مجازی را موجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه  6دانسته است.
همچنین در ماده  237قانون مجازات اسالمی همجنسگرایی انسیان میذکر در غییر از ییواط و
تفخیذ را از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت موجب  31تا  74ضربه شالق تعزییری درجیه 6
دانسته است که در مورد این مجازات میتوان گفت که در موردی که یکی از طیرفین نابیایغ باشید
تأثیری در مجازات طرف بایغ ندارد.
در پایان ذکر عناوین قابل انطباق بر مفهوم کودکآزاری جنسی ،مواردی از افعال جنسی جیرم-
انگاری شده در مورد کودکان در حقوق انگلستان قابل ذکر میباشند .که در جهت مقابله بیا پدییده
کودکآزاری در ک ورمان میتواند مفید واقع شود .ماننید جیرم «م یارکت در فعایییت جنسیی بیا
حضور کودک» که در ماده  11قانون جرائم جنسی انگلستان به آن اشاره شده است و عبارت اسیت
از اینکه شخص باالی  18سال عایماً در برابر کودک زیر  16سیال مرتکیب رفتیار جنسیی شیود .و
همچنین در ماده  12این قانون عنوان مجرمانهای تحت عنوان «سبب شیدن جهیت م یاهده رفتیار
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جنسی به وسیله کودک» آمده است که عبارت است از اینکه شخصی بیاالی  18سیال سیبب شیود
کودک زیر  16سال تصویر ی

رفتار جنسی و یا رفتار جنسی شخص دیگری را م اهده نماید .که

برای دو جرم ذکرشده حداکثر مجازات ده سال تعیین شده است .جرم انگاری موارد ذکیر شیده در
حقوق ک ور ما میتواند در حفظ سالمت جنسی کودکان بسیار موثر باشد ،ایبته میتوان دییل توجه
قانونگذار انگلستان به این موارد را ابتالء جامعه به چنین میوارد دانسیت ،ایبتیه در جامعیه میا نییز
جهت مقابله و جلوگیری از گسترش آن و همانگونه که ذکرشد برای حفظ سالمت جنسی کودکان
و حتی بزرگساالن توجه قانونگذار به این موارد میتواند دارای آثار مثبتی باشد.
نتیجهگیري
امروزه کودک آزاری گستره وسیعی پیدا نموده است؛ که بیه تبیع آن نیازمنید توجیه بییش از پییش
قانونگذار به آن میباشد .یکی از خطرناکترین انواع کودک آزاری ،کودکآزاری جنسی مییباشید.
که دارای تأثیر نامناسب بر کودک به عنوان عضو سازنده آینده ک ور دارد و بیرای مقابلیه بیا آن در
زمینه قانونگذاری نیازمند شناخت انواع کیودکآزاری و داشیتن تعریفیی مناسیب از آن اسیت .در
زمینه کودکآزاری تعریف مورد اجماع در مورد کودک با توجه به مباحث مذکور بیه شیخص زییر
 18سال اطالق میشود و در راستای تعریف آزار به خصوص آزار جنسی نیاز است که دامنه وسیع
و در عین حال معقول از آن ارائه گردد تا جلو هرگونه بزهدیدگی جنسیی کودکیان گرفتیه شیود .و
تعریف آن شامل برقراری هرگونه ارتباط جنسی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان و همچنیین
بیان مسائل جنسی غیرمناسب برای کودکان میباشد .با بررسی در حقوق ک یورمان و متیون فقهیی
اغلب موارد م مول کودکآزاری جنسی بنا بر تعریف ارائه شده ذیل باب حدود و در برخی موارد
ذیل عنوان تعزیرات ذکر گردیدهاند .در جرایم حدی به طور کلی و به پیروی از فقیه اسیالمی سین
بلوغ شرعی را سن مسیوییت و اراده ارتکاب جرم دانسته است .قیانون در برخیی میوارد همچیون
برقراری زنا از طریق فریب کودک نابایغ ،آن را در حکم عنف دانسته و مجازات سینگین اعیدام را
برای آن در نظر گرفته است .که متأسفانه این مورد محدود به جرم زنا و دختیر نابیایغ بیوده و نییاز
است قانونگذار گستره فریب در مورد سایر افراد م مول عنوان کیودک و همچنیین سیایر جیرائم
جنسی م خص نماید ،و در برابر بزهدیدگی جنسی کودکان شدیدتر از بزهدیدگی افیراد بیایغ و ییا
الاقل برابر با آنان اقدام نماید .و در مقابل متأسفانه در برخی موارد حمایت کیفری کمتری نسبت به
اطفال در قبال بزهدیدگی افراد بایغ در نظر گرفته است .که نیاز به بررسی ابعاد بی تر اراده و اختییار

42

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هفتم) پاییز 1400

کودک است؛ در این زمینه از معیارهای مختلفی همچون سین بیزهدییده بیه عنیوان ن یانهای بیرای
رضایت به عمل جنسی و یا نظریات پزشکی قانونی و روانپزشکی استفاده نمود .همچنیین برخیی
موارد بزهدیدگی جنسی کودکان همچون تویید محتوای جنسی از کودکان و نمایش محتوای جنسی
به کودکان وجود دارد که دارای سابقه در فقه نبوده الکن قانونگذار در قانون حماییت از اطفیال و
نوجوانان مصوبه سال  1399اشاراتی به آن داشته است .که میتوان با بررسی قوانین سایر ک یورها
و گذر از مراحل قانونگذاری در ک ور ما با این موارد از کودکآزاری جنسیی در زمینیه تقنینیی و
قضایی مقابله نمود .در این زمینه پی نهاد میگردد با توجه به در معرض آزار جنسی بودن کودکیان
قانونگذار عالوه بر در نظر داشتن مجازات اصلی جرم اصلی که تحیت عنیاوین حیدود ییا تعزییر
مطرح میباشند که متأسفانه گاهی از مجازات ارتکاب همان جرم در خصوص بزه دییده بزرگسیال
نیز کمتر میباشد؛ قضات و مقامات قضایی در راستای اصل تناسب جرائم و مجازاتها ،در احکیام
خود از مجازات تکمیلی مذکور در ماده  23قانون مجازات اسالمی استفاده نماینید و همچنیین هیر
چند که به موجب تبصره ایحاقی به ماده  18قانون مجازات اسالمی بر اساس ماده  2قیانون کیاهش
مجازات حبس تعزیری دادگاه را ملزم به رعایت حداقل در صدور حکم حبس نموده است .یییکن
با استناد به شاخصه گستره جرم و نتای زیانبار آن نمیتوان سعی در ت دید مجازات و در نتیجه به
بازدارندگی بی تر از طریق اعمال مجازات دست یافت .همچنین با توجه به اینکیه یکیی از اعمیال
مؤثر در خصوص پی گیری از جرم آموزش و توانمندسازی بزهدیده احتمایی جرم مییباشید ماننید
شناسایی خانوادههایی که به دالیلی همچون اعتیاد و یا طالق بی ثبیات بیوده ،و بیه دالییل میذکور
وایدین دچار غفلت و مسامحه در سرپرستی کودکان میشوند و احتمال بروز کیودکآزاری نسیبت
به آنان بسیار میباشد .و پس از شناسایی از طرییق میددکاران بهزیسیتی و سیپردن سرپرسیتی ایین
کودکان در صورت صالحدید مددکاران مربوطه به طور موقت از طرییق دادگیاه بیه سیازمانهیایی
همچون بهزیستی معرفی گردد .و همچنین اعطای آموزشهای الزم به اطفال و نوجوانان با رعاییت
اقتضائات سنی آنها و در چارچوب فرهنگی و ارزش حاکم بر جامعه میتوان از بروز ایین دسیت
جرایم پی گیری موثرتری داشته باشد.
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پیشگیري وضعی از بزهدیدگی كودكان در خانوادههاي والد -معتاد
محبوبه خداداده تهراني
مریم خداداده تهراني

1

2

چکیده
اعتیاد وایدین ،به عنوان ی

عامل کاهش کارکردهای مثبت خانواده نسبت به کودکان ،زمینههای بزهدیدگی کودکیان در

محیط معیوب و نامطلوب خانواده را فراهم و یا حتی ت دید میکنید .بنیابراین ،اعتییاد واییدین را بیر اسیاس میوازین
جرمشناختی میتوان ی

«موقعیت خطرآفرین» برای کودکیان حاضیردرمحیط خیانواده محسیوب کیرد .ایین موقعییت

خطرزا میتواند احتمال بزهدیدگی کودکان را چه از سوی وایدین به عنوان عوامل درونخانوادگی و چه از سوی دیگیر
افراد به عنوان عوامل برونخانوادگی افزایش دهد .ازجمله موضوعات مهمی که در ارتباط با بحث اعتیاد واییدین و اثیر
آن بر بزهدیدگی کودکان قابل طرح و بررسی است ،آن است کیه پی یگیری وضیعی از بیزهدییدگی کودکیان در چنیین
خانوادههایی ،باید به عنوان ی

وظیفه مبتنی بر احساس مسیوییت اجتماعی نسبت به این قبیل کودکان ،بیرای دوییت و

دیگر نهادهای مربوطه و حتی برای خود وایدین مطرح باشد .نتیجه حاصل از این تحقیق آن اسیت کیه ایین پی یگیری
می تواند از طریق کاربست راهکارهای ناظر بر خود وایدین یا کسانی که به نحیوی موجبیات بیزهدییدگی کودکیان بیه
واسطه اعتیاد وایدین ان را فراهم کیردهانید و راهکارهیای نیاظر بیر موقعییت(منظور ،محییط خانواده)عملییاتی گیردد.
مهمترین یافته تحقیق حاضر ،این است که از جمله اصلی تیرین راهکارهیایی کیه بیه منظیور پی یگیری از بیزهدییدگی
کودکان میتوان ارائه کرد ،ارتقای مهارتها و توانمندیهای وایدین در فرزندپروری است که نسبت به واییدین معتیاد،
مبتنی بر ترک اوییه اعتیاد و تالش برای در پیش گرفتن ی

زندگی سیایم و هدفمنید و مبتنیی بیر احسیاس مسییوییت

نسبت به فرزندان است .در این تحقیق ،ضمن شناسایی مفهوم پی گیری وضعی یا موقعیت مدار ،سیه دسیته از عوامیل
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و فرهنگی را به عنوان عوامل بزهدییدگی کودکیان در خیانوادههیای وایید -معتیاد بررسیی
کردهایم و مهمترین راهبردهای ناظر بر پی گیری وضعی از بزهدیدگی این کودکان را تحلیل نمودهایم.
كلیدواژهها :بزهدیدگی کودکان ،پی گیری از بزهدیدگی ،خانواده نامطلوب ،وایدین معتاد ،پی گیری وضعی.

 -1دان جوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 -2کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی

agricultural.eng93@gmail.com
mkh641164@gmail.com
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مقدمه
وایدین معتاد ،امروزه یکیی از معضیالت جامعیه میا محسیوب مییشیوند .اعتییاد واییدین ،زمینیه
آسیبپذیری کودکان(فرزندان) حاضر در خانواده را به شدت افزایش میدهید و آنهیا را در برابیر
تکانهها و جاذبههای مجرمانه ،ضعیف و بیپناه میسازد .وایدینی که به اعتیاد دچار هستند ،از حیث
حقوقی و جرمشناختی میتوانند وایدین نامطلوب محسوب شوند یعنیی واییدینی کیه صیالحیت و
شایستگی نگهداری و تربیت کودکان خود را ندارند و بنابراین ،حسب یافتیههیای نظیری و عملیی
بزهدیدهشناختی ،ضمن سیلب صیالحیت آن هیا بیرای نگهیداری از کودکیانی کیه بیه دیییل اعتییاد
وایدین ان ،میتوانند بایقوه یا بایفعل ،بزهدیده جرائم مختلفی باشند ،باید در فکر جلب حمایتهای
اجتماعی برای چنین کودکانی بود .یکی از مهمترین این حمایتها کیه در حقیقیت ،از جلیوههیای
اوییه و مقدماتی حمایت از کودکان حاضر در خانوادههای واید -معتاد نیز هست ،تالش در راستای
پی گیری وضعی از بزهدیدگی این قبیل کودکان است( .اختری)33 :1391 ،
پی گیری وضعی یا پی گیری ناظر بر موقعیت مجرمانه ،سعی میکند با تمرکز بر میوقعیتی کیه
به دییل وجود عوامل و زمینههای مجرمانه ،موقعیت خطرزا(خطرآفرین) قلمیداد مییشیود ،شیرایط
مادی برای ارتکاب جرم را کاهش داده و فرصتهیای ارتکیاب جیرم را بیه صیفر برسیاند .اعتییاد
وایدین در خانواده ،از منظر موازین و اصول پی گیری وضعی ،میتواند ی

موقعیت خطرزا قلمداد

شود .این موقعیت خطرزا همچنان که کارکردهای فرزندپروری وایدین را کاهش میدهد ،زمینههای
بزهدیدگی کودکان حاضر در خانواده را چه از سوی وایدین و چه از سوی افیراد خیارج از محییط
خانواده ،افزایش میدهد( .صفاری)290 :1380 ،
مسأیه و موضوع اصلی مورد بررسی در این تحقیق ،آن اسیت کیه اوالً اعتییاد واییدین بیه چیه
صورت میتواند بزهدیدگی کودکان(فرزندان خانواده) را ایجاد یا ت دید کند ثانیاً در فرضی که بیا
خانواده واید -معتاد روبرو باشیم و اعتیاد وایدین را نیز ی

زمینه و بستر بزهدیدهزا در نظر بگیریم،

چه راهکارهایی را میتوان ارائه داد تا از بزهدیدگی کودکان در چنین خانوادهای پی گیری شود به
عنوان ی

پیشفرض اوییه میتوان گفت اعتیاد واییدین ،مصیداق بیارزی از ناکارآمیدی واییدین و

خانواده نسبت به کودکان است که به شدت میتواند کارکردهای مثبت خیانواده در طرییق رشید و
تربیت کودکان و محافظت و نگهداری از آنان در برابر مخاطرات ازجمله زمینههای خطر بزهدیدگی
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را با خدشه و مانع روبرو کند .در این حایت ،اعتیاد وایدین میتواند ی

عامل اصلی بیرای نقصیان

یا فقدان کارکردهای مثبت خانواده نسبت به کودکان قلمداد گردد .پیشفرض دوم آن اسیت کیه در
مقام پی گیری وضعی از بزهدیدگی کودکانِ دچار وایدین معتاد به عنوان یکی از مهمترین گونههای
پی گیری از بزهدیدگی ،میتوان راهکارهایی در نظر گرفت کیه ایین راهکارهیا عبیارت هسیتند از:
راهکارهای ناظر بر وایدین معتاد ،راهکارهای ناظر بر کودکان(فرزندان خانواده) و راهکارهای ناظر
بر موقعیت خطرزا(نهاد خانواده دچار وایدین معتاد).
 -1مفهو پیشگیري وضعي
در اصل ،واژه پی گیری را از نظر یغوی ،جلوگیری کردن ،دفع ،صیانت ،میانع شیدن ،جلیو بسیتن،
جلوی وقوع چیزی را گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای رخدادهای بید و ناخواسیته معنیا کیرده
اند(.معین )271 :1360 ،در اصطالح ،آنچه در ابتیدا از ایین واژه برداشیت مییشیده ،بیهکیارگیری
اقدامات تدابیر کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان یا دیگر افراد جامعه
بوده است .مطایعات و یافتههای موجود در قلمرو حقوق کیفیری ،حکاییت از آن دارد کیه جوامیع
ب ری برای مقابله با جرائم به طور عمده از مجازاتها استفاده میکیردهانید .امیروزه ،پی یگیری از
بزهکاری ،گاه در ی

مفهوم موّسع به کار میرود که طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری

را در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم در برمیگیرد .بنابراین در این مفهیوم ،هرآنچیه علییه
جرم بوده و بزهکاری را کاهش میدهد ،پی گیری است امیا گیاه میراد از پی یگیری از بزهکیاری،
مفهوم مضّیق آن است که برخالف نوع اول پی گیری ،فقط تدابیر غیر کیفری را در برمیگیرد.
بررسی موازین پی گیری وضعی از بزهکاری ،بستر را برای فهم بهتر مفهوم این نوع پی یگیری
فراهم خواهد نمود .بر اساس مفهومی که از پی یگیری از جیرم ارائیه شید ،پی یگیری وضیعی بیه
مجموعه راهکارهایی اطالق می شود که بیرای مهیار بزهکیاری ،از دو طرییق میورد اسیتفاده قیرار
میگیرند -1 :از طریق حذف یا تحدید عوامل جرم زا و  -2از طرییق اعمیال میدیریت نسیبت بیه
عوامل محیطی و فیزیکی جهت کاهش فرصتهای ارتکاب جرم(.شاکری)9 :1382 ،
«ریمون گَسَن» از جرمشناسان شهیر فرانسوی ،پی گیری در مفهوم مضیق را ایینگونیه تعرییف
میکند« :پی گیری ،هر تدبیر سیاست جنایی است که هدف نهایی آن ،تحدید حدود امکان پی یامد
مجموعه اعمال ج نایی از راه غییر ممکین سیاختن ،دشیوار کیردن ییا کیاهش دادن احتمیال وقیوع
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آنهاست بدون اینکه از تهدید کیفر یا اجرای آن استفاده شود(».گسین )133 :1370 ،بیا توجیه بیه
تعریف مطرح شده ،پی گیری باید دارای ویوگیهای زیر باشد:
ایف -هدف اصلی آن ،اثر گذاری بر عوامل یا فرایندهایی باشد که در بروز بزه نقش دارند،
ب -پیش از ارتکاب جرم اعمال شود،
ج -جبنبه قهرآمیز نداشته باشد زیرا تیدابیر سیرکوبگرانه ،پیس از وقیوع بیزه بیر بزهکیار تحمییل
میشوند(.میرخلیلی)73 :1388 ،
پی گیری در معنایی که از آن ارائه شد ،انواعی دارد که برحسیب تکامیل و تحیول و نظرییات
جرمشناختی پدییدار شیدهانید .از جملیه انیواع پی یگیری ،پی یگری وضیعی اسیت کیه در زمیره
پی گیریهای غیر قهر آمیز قرار میگیرد .در ارتباط با موضوع این پووهش باید به این نکتیه اشیاره
داشت که فرایند فرزندخواندگی ،از آنجا که در چیارچوب نهیاد خیانواده عملیی مییگیردد و نییز
بدانجهت که نهاد خانواده دارای آثار و کارکردهای مثبت و سازنده متعددی در راسیتای تربییت و
آموزش فرزندان و نیز حصاری امن در مقابل خطرات و تهدیدات بیرونی است و پایگیاه نخسیتین
جامعهپذیر نمودن آنان قلمداد میگردد ،میتواند در ذیل پی گیری وضیعی و در واقیع ،بیه عنیوان
یکی از تدابیر و سازوکارهای پی گیرانه وضعی همانند اقسام متنوع دیگر تدابیر پی یگیرانه وضیعی
محسوب شود .یذا فرزندخواندگی از این حیث نیز قابل بررسی است .در پی گیری وضعی ،توجیه
و تمرکز بر شرایط و وضعیتها و موقعیتهای پیش از وقوع جرم است .ایین نیوع پی یگیری ،در
واقع ،با تمرکز بر وضعیتهای پیش جنایی(موقعیتهای قبل از وقوع بزه) ،درصدد کاهش یا مهیار
زمینهها و بسترهای جرم زاست .پی گیری وضعی ،گونهای از پی گیری است که حذف ییا کیاهش
موقعیتها و فرصتهای وقوع جیرم را سیریوحه اقیدامات خیود قیرار مییدهید .در ایین نیوع از
پی گیری ،فردِ در آستانه ارتکاب با موانعی روبرو خواهد شد و بدین ترتیب ،بیا مالحظیه افیزایش
خطر و هزینه ارتکاب جرم از آن دست خواهد ک ید .پس دو مؤیفه اصلی در پی گیری وضیعی از
جرم« ،افزایش خطر و هزینه ارتکاب جرم» و «کاهش سیود و فاییده ارتکیاب جیرم» اسیت(.نجفی
ابرندآبادی)17 :1388 -89 ،
ایبته تعاریف دیگری نیز برای پی گیری وضعی از جرم وارد شده است از جملیه «کیالرک» در
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مقدمه کتاب خود تحت عنوان «پی گیری وضعی از بزهکاری :مطایعات موارد موفیق» کیه در سیال
روش خاص اشاره دارد که هیدف آن،

 1992منت ر شده میگوید« :نظریه پی گیری وضعی به ی

متعییایی کییردن جامعییه و نهادهییای آن نیسییت بلکییه بییه طییور سییاده ،بییر کییاهش دادن فرصییتهییا
وموقعیتهای ارتکاب جرم تکیه دارد(».صفاری )291 :1380 ،در تعریف دیگیری آمیده اسیت کیه
«پی گیری وضعی یا موقعیتمدار ،با تسلط بر محیط و شرایط پیرامیون جرم(وضیعیت م یرف بیر
جرم) در صدد آن است که از طریق کاهش جیذابیت آنیان و جاذبیه زداییی از آن وضیعیت پییش
جنایی ،آمار جرائم را مهار کند(».نجفی ابرندآبادی)14 :1386 ،
بنابراین تعاریف ،پی گیری وضعی از جرم ،شامل دو دسته تیدابیر و اهیدف اسیت؛ دسیته اول،
تدابیری که به دنبال سلب امکان تحقق افعال مجرمانه یا الاقل دشوار نمودن وقوع آنهیا هسیتند و
دسته دوم ،تدابیر و اقداماتی که با هدف کاستن از جاذبههیای مجرمانیه و عوامیل تحریی

کننیده،

درصدد هستند تا از تصمیم نهایی مجرم وگذار وی از اندی ه مجرمانه به عمل مجرمانه جلیوگیری
کنند(.میرخلیلی )36 :1388 ،امروزه محققان در بیان اهداف و تعریف پی یگیری وضیعی از جیرم،
غایباً این دو هدف که تعیین کننده دامنه و گسیترده پی یگیری وضیعی نییز هسیتند را میدنظر قیرار
میدهند و به این نکته تصریح دارند که پی گیری وضعی در صیدد اسیت تیا بیا «محیدود نمیودن
دسترسی» و «کاسیتن از جیذابیتهیا» ،فرصیتهیا را بیرای فعایییتهیای مجرمانیه کیاهش دهید.
()Ronald. 1992: 292
 -2عوامل بزهدیدگي كودكان در خانوادههاي والد -معتاد
عوامل بزهدیدگی کودکان در خانوادههای واید -معتاد را میتوان عبارت دانست از عوامل اجتمیاعی
و فرهنگی و عوامل محیطی که به ترتیب ،هر ی

را بررسی میکنیم.

 -1 -2عوامل اجتماعي و فرهنگي
از منظر جرم شناسیِ خردساالن(اطفال و نوجوانان) که در کنیار مطایعیات حقیوق ب یریِ نیاظر بیر
کودکان و نوجوانان ،یکی از منابع ایجاد و تقویت نگیاه افتراقیی بیه مسیأیه بیزهدییدگی کودکیان و
نوجوانان است ،بزهدیدگی اطفال و نوجوانان ،در وهله اول ،حاصل وضیعیت نیامطلوب فیردی ییا
اجتماعی آنها از جمله و به ویوه به دییل نداشتن خیانواده مطلیوب و پ یتوانه واییدینی اسیت .در
رهیافتهای نوین علمی ،اقتدار وایدین ،به جای اینکه ی

حق خدادادی تعریف شود ،بیا ایزامیات
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اجتماعی معنا مییابد و از حقوق و منافع کودکان در کنار حقوق وایدین سخن به میان میآیید و از
آزادی مطلییق رئیییس خییانواده کییه اصییل اساسییی نهییاد خییانواده در قییدیم بییوده ،دیگییر خبییری
نیست )Bartholet. 1999: 8- 10(.در چنیین وضیعیتی ،بسییاری از مسیائل و سیختگیریهیا رنیگ
میبازد تا هدف نهایی جلوهگری نماید و مصایح و منافع عاییه کودک ،حفظ شده و ارتقیا یابید .در
بند  3از ماده  9کنوانسیون حقوق کودک آمده که «روابیط شخصیی و مالقیات مسیتقیم کیودک بیا
خانواده باید به عنوان ی

قاعده استمرار داشته باشد مگر اینکیه بیر خیالف بهتیرین منافع(مصیایح

عاییه) کودک باشد ».معتاد بودن وایدین خانواده را میتوان به عنوان ی

عامل اجتماعی و فرهنگی،

سرآغاز بسیاری از بزهدیدگیهیا و آسییبپیذیریهیا بیرای کودکیان و فرزنیدان حاضیر در چنیین
خانوادهای دانست .اعتیاد وایدین ،میتواند یکی از مهمترین زمینههای آسیبپذیری آنهیا در برابیر
رفتارهای آزاردهنده و بزهدیدهساز قلمداد و بر همین اساس ،یکی از بارزترین جلوههیای قصیور و
غفلت وایدین از موازین و اصول و ضوابط نگهداری و تربیت فرزنیدان دانسیت؛ مقوییهای کیه بیه
شدت و به وضوح ،به مبانی اجتماعی و فرهنگی جامعه بستگی و ارتبیاط دارد .عیالوه بیر عوامیل
اجتماعی و فرهنگی ،عوامل محیطی نیز میتوانند به عنوان عوامل بزهدیدگی کودکان و نوجوانان در
خانوادههای واید -معتاد قلمداد شوند.

 -2 -2عوامل محیطي
عاملی که موجب تأثیرگذاری محیط بر فرد و یادگیری ایگوهای رفتاری ،هنجارهیا و نظیام ارزشیی
آن محیط توسط فرد و سپس اقدام به درونیسازی و عمل براساس آنها میگردد ،وجود وابسیتگی
و تعلق عاطفی فرد به آن محیط است .این محیط که جامعیهشناسیان از آن بیه «محییط تعلیق» ییاد
کرده اند ،محیطی است که فرد نسبت به آن ،احساس تعلق و دیبستگی دارد ،به طور مداوم و مکیرر
و از نزدی

با اعضای آن ،در ارتباط بوده و نیازهای اوییه جسمانی ،نیاز به امنییت ،نییاز بیه ع یق،

احترام و تعلق خود را در کنار آنها تأمین میکند و به این دییل ،ارزشها و هنجارها را از آن خیود
دانسته ،آنها را درونی کرده و براساس آنها عمل میکند .در این میان ،خیانواده ،بیارزترین محییط
تعلق است(.سلیمی و داوری)45 :1380 ،
اعتیاد وایدین ،زمینه بزهدیدگی کودکان و فرزندان در خانوادهای با چنین واییدینی را بیه شیدت
افزایش میدهد .در سادهترین فرض میتوان تصور کرد که کودک در خانوادهای متویید مییشیود و
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رشد میباید که پدر یا مادر یا هر دوی آنها معتاد به میواد مخدرنید و از کیودک خیود بیه عنیوان
وسیلهای برای تأمین مایحتاج خود استفاده میکنند .مواد مخدر ،اساساً بیا ایجیاد اخیتالل در رونید
کارکردهای مطلوب و مورد انتظار ،نهیاد خیانواده را بیه کیانون اصیلی وقیوع کیودکآزاری مبیدّل
میسازد(.محمدی اصل )181 :1382 ،در این سطح ،نقش و تأثیر میواد مخیدر در بیروز رفتارهیای
آزاردهنده نسبت به کودکان را می توان تحت دو رویکرد سلبی و ایجابی مورد توجیه قیرار داد؛ در
سطح رویکرد سلبی ،از ی

سو حذف زمینههای مطلوب و کارکردهای میورد انتظیار از واییدین و

سرپرستان در راستای رشد و اعتالی کودک و از سوی دیگر ،از میانرفتن چتر حمایتی خیانواده در
قبال کودک در برابر رفتارهای آزاردهنده سایرین م اهده میگردد .در ارتباط با رویکرد ایجابی نییز
مواد مخدر ،منجر به تبدیل نهیاد خیانواده بیه کیانون عمیده کیودکآزاری مییگیردد و ییذا وقیوع
کودکآزاری در سطح خانوادههای درگیر با مسأیه مواد مخیدر ،تقریبیاً امیری قطعیی اسیت و تنهیا
عاملی که منجر به تفکی

این گونه خانوادهها از یکدیگر میگیردد ،نیوع ،مییزان و شیدت آسییب

واردشده به کودک است(.آقابخ ی( )190 :1382 ،خالصه زاده و همکاران)40 :1386 ،
در ی

نمونه عملی که تأثیر محیط خانواده با وایدین معتاد بر فرآیند بزهدیدگی کودکیان را بیه

خوبی ن ان میدهد« ،سامی» ،پسر  9سایه ی

زن و شوهر ایریندی بود ویی به دییل اعتییاد شیدید

آن دو به ماری جوآنا ،عالوه بر آنکه خود نیز معتاد شده بود ،بارها از پدر و مادرش کت

خورد تیا

برای آن ها ماری جوآنا تهییه کنید .وی بیرای ایین کیار ،چنید مرتبیه میورد سیوء اسیتفاده جنسیی
فروشندگان ماری جوآنا نیز قرار گرفته بود)Pritchard. 2004: 161(.
دسته دیگری از عوامل که میتوانند عامل بزهدیدگی کودکان در خیانوادههیای معتیاد محسیوب
شوند ،عوامل اقتصادی است.

 -3 -2عوامل اقتصادي
یکی از معضالت مهمی که خانوادههای واید -معتاد با آنهیا روبیرو هسیتند ،معضیالت اقتصیادی
است .سطح معی ت و توان مایی در این قبیل خانوادهها به نسبت دیگر خانوادهها که دچار م یکل
اعتیاد وایدین نیستند ،ضعیفتر ،شکنندهتر ،حساستر و آسیبپذیرتر است .خانوادههایی که یکی یا
هردوی وایدین در آنها به اعتیاد دچار هستند ،در تأمین مایحتاج اوییه اقتصادی خود دچار معضیل
هستند و اغلب ،پدیده دیگری که در این دست خانوادهها با آن روبرو هستیم ،فقر و ناداری اسیت.
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همین فقر ،به نوبه خود ،زمینه را برای بزهدیدهشدن اوییه یا تکرار بزهدیدگی کودکان حاضر در ایین
نوع خانوادهها فراهم یا ت دید میکند.
برای اثبات این فرضیه میتوان الاقل به نتای دو دسته تحقیقات دان گاهی مبتنی بیر مطایعیات
میدانی استناد کرد.
ایف -در تحقیقی کیه در طیول سیالهیای  2000تیا  2007در دان یگاه می ییگان آمریکیا دربیاره
خانوادههای دچار وایدین معتاد و ارتباط اعتیاد واییدین بیا بزهکیاری و بیزهدییدگی کودکیان و
نوجوانان(فرزندان) انجام شد ،نتای مهمی به دست آمد از جمله اینکه دیده شد ،نزدی

بیه 62

درصد از وایدین معتاد ،معموالً به دییل فقدان معی ت خاص یا عدم استخدام در نهادهای دویتی
و غیردویتی به سبب اعتیاد و منع اشتغال آنها ،به امیرار معیاش از راههیای غیرقیانونی ازجملیه
تویید ،توزیع و فروش مواد مخدر ،تنفروشی خود و اعضای خانواده و سرقت روی میآورند و
جایب آنکه در این وضعیت ،کودکان یعنی فرزندان این خانواده ،اصلیترین گیروه آسییبدییده
هستند؛ زیرا معموالً وایدین معتاد برای ارتکاب این قبیل جرائم و تأمین مایحتاج اویییه زنیدگی،
از فرزندان به عنوان سیبل جرم استفاده میکردهاند و مثالً آنها را وادار به تنفروشی میکردهاند
که م خص است ی

زمینه بزهدیدگی قوی در مورد کودکان میتواند محسوب گردد .همچنیین

م خص شد که فقر نسبی یا مطلقی که خانوادههای واید -معتاد با آن روبرو هسیتند ،بیا مییزان
قابل توجهی(نزدی

 51درصد) عامل افزایش ورود کودکان و فرزندان این قبیل خیانوادههیا بیه

چرخه فعاییتها و اقدامات مجرمانه از قبیل سرقت و فح اء بوده است و در این چرخه ،آنهیا
نه فقط بزهکار که بزهدیده نیز واقع میشده اند)Reynaert& Others. 2009: 128- 132(.
ب -نتای پیمایش ملی دان گاه بیرمنگام در انگلسیتان در طیول سیالهیای  2003تیا  2009ن یان
میدهد ،فقر نسبی یا مطلق ناشی از اعتیاد یکی ییا هیر دوی واییدین و عیدم اشیتغال آنهیا بیه
م اغل قانونی و م خص ،موجب بروز حاالت موقت ییا دائمیی از عیدم اطمینیان بیه آینیده و
احساس مستمر شکست در کودکان و فرزندان خانوادههایی با ویوگی واید -معتیاد و در نهاییت
موجب شده تا آنها تأمین نیازهای اوییه خود را نه در محیط خانواده اوییه بلکه در محییطهیای
غیرخانوادگی ثانویه یعنی در محیط هیای بییرون از خانیه کیه اغلیب ،فاقید کارکردهیای مثبیت
فرزندپروری و مهارتهای تربیت فرزندان و در نتیجه ،بزهکارانه هسیتند جسیتجو کننید .مثیال
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بارز این شرایط ،جذب این کودکان به گروههای مجرمانه که در آنها هم با بزهکاری و هیم بیا
بزهدیدگی کودکان روبرو هستیم ،است .در این تحقیق ،ارتباط میان فقر و اعتیاد وایدین ،ارتباطی
مستقیم قلمداد شده که در نهایت ،منتهی به ایجاد و ت دید شیرایط بیزهدییده پیرور نسیبت بیه
کودکان و فرزندان خانواده میشود)Ibid. 134(.
این  ،پس از بررسی عوامل مختلف بزهدیدگی کودکان در خانوادههای واید -معتاد ،مهیمتیرین
راهبردهای پی گیری وضعی از بزهدیدگی کودکان و نوجوانان در خانوادههای وایید -معتیاد میورد
بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
 -3راهبردهاي پیشگیري وضعي از بزهدیدگي كودكان در خانوادههاي والد -معتاد
میتوان راهبردهای پی گیری وضعی از بزهدیدگی کودکان در خانوادههای وایید -معتیاد را عبیارت
دانست از راهبردهای ناظر بر وایدین معتاد و راهبردهای ناظر بر موقعیت(نهاد خانواده).

 -1 -3راهبردهاي ناظر بر والدین معتاد
با یحاظ بدسرپرستی کودکان و نوجوانان به عنوان ی

آسیب اجتماعی به ویوه در خانوادههایی کیه

واید -معتاد هستند ،توجه و تمرکز بر نهاد خانواده و بر کارکردهای مثبت آن ،بییش از پییش میورد
توجه و عنایت کارشناسان و متخصصان بوده است و در این میان ،راهکارهایی در راسیتای ارتقیای
کارکردی نهاد خانواده ارائه شده است .جایب است که در این راهکارها مهمترین افرادی که مدنظر
هستند و افزایش آگاهیها و تواناییها و مهارتها نسبت به آنها از اهمیت بسیار بی تری نسبت به
دیگران برخوردار است ،وایدین معتاد هستند که بر اساس آنچه تاکنون ارائه شد ،میتوانند بزهکیار
محسوب گردند .مهمترین راهکارهای مورد پی نهاد عبارتند از:
ایف -افزایش منابع مایی برای خانواده :در این مورد ،پییشبینیی و ارائیه خیدمات میایی و پیویی و
پرداخت یارانهها و بخ ودگی ماییاتی میتواند توان اقتصادی خانوادهها را بیاال بیرده و آنهیا را
در جهت حمایت بی تر از فرزندان یاری نماید،
ب -کم

به خانوادههای آسیبپذیر :اقداماتی از قبیل تأمین غذا ،پوشیاک ،مسیکن در ایین دسیته

جای میگیرند،
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ج -توسعه توان خانواده ها در رابطه با وظایف و تکاییف وایدینی و سپرستی :این برنامه شامل ارائه
آموزشهای مستمر به وایدین و سرپرستان به منظور شناخت بی یتر و بهتیر از وظیایفی کیه در
قبال فرزندان دارند است و هدف ،آن است که با تقویت و افیزایش توانیاییهیا و قابلییتهیای
وایدینی و سرپرستی ،تربیت بهتری برای فرزندان عملی گردد،
د -تمهید خدمات تکمیلی برای خانوادهها :از جمله مراقبیت از کودکیان بیه وییوه کودکیان دچیار
آسیب جسمانی و روانی و نیز مراقبتهای ویوه و پی رفته برای کودکان در معرض خطر،
ه -کم

به خانوادههای در حالگذار از تغییرات بزرگ و اساسی :شامل برنامههیایی چیون تیدارک

ازدواج ،م اوره پیش از توید کودک ،ت کیل و تقویت گروههای حمایتی بیرای خیانوادههیا بیه
ویوه برای وایدین و ارائه م اوره به خانوادههای از هم گسیخته،
و -تقویت حمایتهای اجتماعی :برای مثال ایجاد مراکز خیانوادهدرمیانی و تیدارک حماییتهیای
قضایی و حقوقی برای خانواده،
ز -کم

به وایدین معتاد برای ترک اعتیاد و در پیش گرفتن زندگی عاری از مواد اعتیادآور،

1

ح -ارتقای مهارتهای فرزندپروری وایدین.
عالوه بر خود وایدین که مسیوییت اوییه کودک و نگهداری از او در خانواده را بر عهیده دارنید
و به سبب ابتال به اعتیاد ،در حقیقت نسبت به فرزند خود ،نوعی بزهکار محسوب میشوند ،دیگیر
 -1امروزه بی تردید ،ایفا ی وظایف وایدینی ،نیازمند کسب مهارت و شایستگی است .از آنجیا کیه پیدر و میادر -ییا در بحیث میا،
پدرخوانده و مادرخوانده -مسیوییت عمده را در مورد رشد و پی رفت کودک تحت سرپرستی خود دارند (بند  1ماده  18پیمان
نامه حقوق کودک) باید همواره مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند کارسازترین و بهتیرین آمیوزشهیا را در راسیتای پیرورش
صحیح کودکان خود به دست آورَند .نتای پووهش «اسیمیت» و «اِسیتِرن» حیاکی از ایین اسیت کیه خیانواده هیایی کیه فاقید
مهارت های الزم و کافی برای فرزند پروری هستند ،میتوانند زمینهساز بروز ایگوهای پایدار بیزهدییدگی و آزار کودکیان خیود
باشند و کودک و نوجوان ،رفته رفته پس از تجربه بزه یدگی در درون خانواده ،در محیطهای خارج از خانه و خانواده نییز ایین
تجربه تلخ را خواهد آزمود و از این رهگذر ،در ی

چرخه معیوب ،بستر ظهور اَمیال و مقاصد مجرمانه در وی پدیدار خواهید

شد و بدین ترتیب ،بزهدیدگیهای مکرر او که از محیط داخل خانواده آغاز شده و به محیطهای خارج از آن تسیری میییابید،
خود میتوانند زمینه بزهکاری های مکرر او را نیز فراهم آورند .برای مطایعه بی تر بنگرید به :خواجه نوری و یَکی727 :1391 ،
و )726
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افراد غیر از وایدین که به نوعی شرایط را برای تحمیل وضعیت نامطلوب خانوادگی بر فرزندی کیه
واید یا وایدین معتاد دارد ،فراهم میکنند و بر اساس موازینی که از آنها سیخن گفتییم ،آنهیا نییز
میتوانند نسبت به کودک ،بزهکار محسوب شوند هم میتوانند تحت شیمول اقیدامات پی یگیرانه
وضعی قرار گیرند .در اینجا این راهکارها میتوانند طیف متنوعی از سازوکارها را شامل شیود کیه
ازجمله مهمترین آنها میتوان به کاهش یا منع رفت و آمد و حضیور ایین قبییل افیراد در محییط
خانوادگی کودک و کاهش یا منع ارتبیاط کیودک بیا آنهیا اشیاره داشیت(.فوالدچنگ)63 :1385 ،
(قائمی )33 :1381 ،عالوه بر راهبردهای نیاظر بیر بزهکیاران ،راهبردهیای نیاظر بیر موقعییت نییز
میتوانند برای پی گیری وضعی از بزه دیدگی کودکان دچار وایدین معتاد به اجرا درآیند.

 -2 -3راهبردهاي ناظر بر موقعیت
مقصود از موقعیت در اینجا ،به طور خاص ،نهاد خانواده است .نهاد خانواده ،به عنیوان یی

عامیل

مهم در راستای کاهش یا امحاء موقعیتهای خطرناک ازجمله موقعیتهیای خطرنیاک بیزهدییدگی
نسبت به فرد ،همواره در مباحث مربوط به پی گیری از بزهدییدگی ،از اهمییت شیایانی برخیوردار
بوده و هست .ارائه و اجرای ایگوهای درست رفتاری و تربیتی در خانواده نسبت به کودکیان نوپیا،
بیانگر نقش سازنده و کلیدی خانواده در پرورش صحیح جسیمانی و روانیی و عیاطفی و عملییاتی
سازی کارکردهای رشد مدار این نهاد خواهد بود .این نوع نگرش ،به قدری واجد اهمیت است که
در قانون اساسی ک ورمان نیز مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است .در فرازی از مقدمه این قانون
میخوانیم ...« :خانواده ،واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعایی انسان اسیت »...در اصیل
دهم قانون پیشگفته نیز آمده« :از آنجا که خانواده ،واحد بنیادین جامعه اسالمی است ،همه قیوانین
و مقررات و برنامهریزیهای مربیوط بایید در جهیت آسیان کیردن ت یکیل خیانواده ،پاسیداری از
قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد».
مالحظه میشود که خانواده در نظر قانونگذار اساسی ک ور ما دارای اهمیت بسیاری به ویوه از
حیث جامعهپذیر ساختن افراد است؛ از همین رو با رویکردی م ابه ،در ادبییات بیزهدییدهشناسیی،
نهاد خانواده ،از اصلیترین و موثرترین عوامل پی گیری از بزهدیدگی محسوب شده است(.عباچی،
 )70 :1379برهمین اساس ،تالش و توجه سیاستگیذاران و متویییان امیر در تمیام سیطوح ،بایید
مصروف تحکیم نهاد خانواده و تربیت افراد شایسته ،جامعهپذیر و قانونگرا باشد .سازوکارهایی کیه
در قوانین و مقررات مدنی پیشبینی شدهانید ،در راسیتای عملییاتیسیازی آمیوزههیای منیدرج در
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پی گیری رشد مدار از بزهدیدگی ،نقش بسزایی در کنترل خردساالن و حمایت همه جانبه از آنهیا
دارند .وضع موادی چون ماده  1173قانون میدنی ،ازجملیه اقیدامات شایسیته و در خیور تحسیین
قانونگذار در جهت حفظ و ارتقاء نهاد خانوده و جلوگیری از تربییت غلیط فرزنیدان و در نتیجیه،
جامعهستیز بار آمدن آن هاست(.رایجیان اصلی)59 :1384 ،
خانواده ،رکن اساسی بنای رشد و پرورش کودک است و با فروپاشی آن به هر دیییل و نییز بیا
فقدان استانداردهای رفتاری در آن از سوی وایدین نسبت به فرزندان ،ابعیاد مختلیف فراینید رشید
کودک دچار اختالل میگردد و این امر ،کودک یا نوجوان را به شدت در معرض خطر بیزهدییدگی
قرار میدهد .ایبته اضمحالل کارکردی خانواده ،صرفاً به معنای از هیم پاشییدگی میادی آن نیسیت
بلکه میتواند بر وضعیتی نیز اطالق گردد که با وجود دور هم گرد آمدن اعضیای خیانواده از نظیر
جسمی ،کوچکترین میزان احساس و عاطفهای میان آنها تبادل نمیشود و بیدین ترتییب ،نیه تنهیا
کارکردهای مثبت خانواده زایل میگردد بلکه خود خانواده نیز به کانونی پرخطیر تبیدیل مییشیود.
نظیر این وضعیت ،در خانوادههایی که واید یا وایدین معتاد دارند ،صادق است(.بیگی)84 :1388 ،
برخی وایدین با رفتارهای ناآگاهانه و گاه بیا بییتیوجهی بیه فرزنیدان ممکین اسیت تیأثیرات
نامطلوبی در شخصیت کودک و نوجوان خود بر جا بگذارند و بدین سیبب اسیت کیه گفتیه شیده
غایب مجرمان احسیاس مییکننید کیه از محبیت و توجیه وایدین یان در کیودکی بیی بهیره بیوده
اند(.کواراسوس« )68 :1389 ،ژان پیناتل» اسیتاد بنیام فرانسیوی نییز بیر ایین بیاور اسیت کیه «در
علتشناسی بزهدیدگی خردساالن ،خانواده ،ایفاگر نقش مستقیم و بسیار مهمیی اسیت .بیزهدییدگی
کودکان ،در اغلب موارد ،به دییل وضعیت نامطلوب کارکردی است که در خیانواده کودکیان پدیید
میآید(».کی نیا )37 :1371 ،بنابراین بعید نیست که بتوانیم خانواده دچار واید یا وایدین معتیاد را از
حیث کارکردی ،ضعیف و فاقد مطلوبیت و در نتیجه فاقد فایده نسبت به کودک بدانیم.
خانواده در وقوع ،تقویت و به عادت شدن بزهدیدگی کودکان ،نقش محوری ایفا میکند .بیراین
منوال ،از همگسیختگی کارکردی خانواده مثالً به علت اعتیاد وایدین ،از جمله عوامل تأثیرگیذار بیر
پایایی وضعیت بزهدیدگی در کودکان است .به عنون نمونه ،پووهش«هویر» ن ان میدهد  88درصد
کسانی که دچار عادت بیه بیزهدییدگی هسیتند ،افیرادی بیودهانید کیه خیانوادهای از هیمگسییخته
داشتهاند(.نیازپور )101 :1387 ،خانواده نامطلوب به عنوان عامل مؤثر مستقیم در تکیوین و تسیریع
فرایند بزهدیدگی کودکان معرفی شده است .فرضیه رقیب از جانب مقابل ،اما این است که خیانواده
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مطلوب ،نه تنها عامل موثر مستقیمی در تدوین و تسریع فرایند بزهدیدگی کودکیانش نیسیت بلکیه
مانع این جریان نیز هست .حال باید به دنبال سازوکاری برای کارآمدتر کردن نهاد خانواده باشییم و
یکی از مصادیق بارز افزایش کارآمدی خانواده نسبت به فرزندان ،آن است که اعتیاد واید یا وایدین
از خانواده رخت بربندد(.اختری)66 :1391 ،
نتیجهگیري
خانواده ،رکن رکین اجتماع و هسته اوییه شکلگیری زندگی فردی و اجتماعی فرد است .طبعاً بیه هیر
میزان ،کارکردهای مثبت و سازنده و مطلوب این نهاد بی تر و قویتر باشند ،مییتیوان انتظیار داشیتن
جامعهای پویاتر و کارآمدتر داشت اما در مقابل ،به هر میزان ،این کارکردها کمتر باشند ،فاصله جامعیه
با معیارهای کارآمدی و مطلوبیت بی تر خواهد شد .یکی از معضالت امروز جامعه ما کیه بیه شیدت،
کارکردهای مثبت نهاد خانواده را زیر سوال برده ،پدیده واید یا وایدین معتاد در خانوادههاست .اعتییاد
وایدین ،یکی از زمینههای بارز آسیب پذیری کودکان و در معرض بیزهدییدگی مکیرر و متنیوع قیرار
گرفتن آنهاست .اعتیاد وایدین ،از آنها پدر و مادری ناکارآمید و نیامطلوب بیرای کودکان(فرزنیدان)
خواهد ساخت و آنها را در ایفای وظایف وایدینی نسبت به فرزندان ان ناتوان میکند.
دوران کودکی و نوجوانی ،حسّاسترین دوران زندگی فیرد انسیانی اسیت .کیودک و نوجیوان،
سرشار از نیازها و عواطف و احساسات و احتیاجات مختلف است .بی توجهی مطلق به این نیازها
و عواطف و یا ارائه پاسخ نامناسب به این نیازها و عواطف ،بیر اسیاس شیواهد موجیود و مطیابق
نتای پووهشهای صورتگرفته ،به سهویت میتواند موجبیات سیرخوردگی کیودک و نوجیوان و
رشد و پرورش متزیزل ،ناقص و آسیب پذیر آنها را فراهم کند .این وضعیت ،میتواند بیا احتمیال
باال ،تمهیدکننده و تسهیلکننده شرایط برای آسیبپذیری کودک و نوجوان و کاهش آستانه مقاومت
آنها در برابر بزهدیدگی فرض گردد چراکه کودک ناامید از بیرآورده شیدن نیازهیا و احتیاجیات و
اخذ پاسخ مناسب و منطقی نسبت به احساسات و عواطفش ،الجرم برای ارضای نیازها و عواطیف
خویش ،رو به سوی محیطهای خارج از خانواده و افرادی غییر از اعضیای خیانواده خیود خواهید
آورد و برای ارضای این نیازها به بزهدیدگی تن دهد.
در حقیقت ،عدم برخورداری از خانواده مطلوب ازجمله به دییل اعتیاد وایدین ،از آنرو کیه پیرورش
کودکان و نوجوانانی به شدت آسیب پذیر و ضعیف را موجب میگردد ،میتوانید فیراهم کننیده شیرایط
برای بزهدیدگی آنها نیز باشد .کودک و نوجوانی که از نعمت داشتن خانواده یا برخیورداری از موهبیت
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خانواده مطلوب محروم است ،خود را در برابر آسیبها و یطمات مختلف در اجتمیاع ،بییدفیاع قلمیداد
میکند و به راحتی ،به آنها تن میدهد .بر اساس همین واقعیات است که حق برخورداری از خیانواده و
حمایتهای خانوادگی ،در اسناد فراملی منطقهای و جهانی ،یکی از حقیوق مسیلّم کودکیان و نوجوانیان
برشمرده شده و این نکته مورد تأکید وافر قرار گرفته که همه تالشها بایید بیه منظیور جلیب و تیدارک
بی ترین میزان از این نوع حمایتها برای کودکان و نوجوانان بسی شیده و عملییاتی گردنید .مییتیوان
مدعی شد که در همه اسناد بینایمللی مربوط بیه کودکیان و نوجوانیان و حقیوق آنهیا ،تیأثیرات مثبیت
خانواده مطلوب در رشد و پرورش صحیح کودکان و نوجوانان و در نتیجه ،پی گیری از بیزهدییده شیدن
آنها مفروض تدوین کنندگان این اسناد بوده است .میتوان ادعا کرد که کودک و نوجوان ،تا زمیانی کیه
خود را در پناه ی

خانواده مطلوب و به ویوه وایدینی دانا و توانا و کارآمد قلمداد میکند ،راه بزهدییدگی

را برای تأمین نیازها و احتیاجات و ارضاء عواطف و احساسات خود برنخواهد گزید .در ایین زمینیه ،بیر
اساس آموزههای جرمشناختی ،به این نتیجه رسیدیم که جلب حمایتهیای مطلیوب خیانوادگی ،نیوعی
پی گیری وضعی از بزهدیدگی میتواند محسوب گردد .در این معنا ،ما پی گیری وضیعی را یزومیاً یی
پی گیری فنی(تکنیکی) و نیز ی

پی گیری مستقیم و بیواسطه قلمداد نکردیم بلکیه معتقیدیم کیه ایین

نوع پی گیری از بزهدیدگی میتواند به صورت غیرفنی و از رهگذر اجرای سیازوکارهای متنیوع ،آن هیم
به صورت غیرمستقیم نیز صورت گیرد که تالش برای زدودن گرد اعتیاد وایدین از چهره خیانواده ،یکیی
از اساسیترین اقدامات در راستای پی گیری از بزهدیدگی کودکان در چنین خانوادهای است.
بنابراین باید به فکر چاره بود تا اوالً اعتیاد وایدین ،بیه کلیی از خیانواده رخیت بربنیدد و ثانییاً
فرصتهای از دست رفته کودکان به واسطه اعتیاد وایدین ان به آنها بیازگردد .یکیی از مهیمتیرین
راهکارهایی که بدین منظور و با هدف پی گیری از بزهدیدگی یا در معرض بزهدیدگی قرار گیرفتن
کودکان واید -معتاد ارائه و پی نهاد شده ،پی گیری وضعی است .پی گیری وضیعی کیه بیه معنیای
تمرکز بر موقعیتهای قبل از وقوع جرم به منظور پی گیری از وقیوع جیرم و رخیداد بیزهدییدگی
است ،نسبت به کودکان واید -معتاد میتواند اشکال و گونههای مختلفی داشته باشد.
مهمترین اشکال و گونههای این نوع پی گیری ،پی گیریهای ناظر بر وایدین معتیاد بیه عنیوان
بزهکار ،پی گیریهای ناظر بر موقعیتهای قبل از ارتکاب جرم و پی گیریهای ناظر بیر کودکیان
بزهدیده یا در معرض بزهدیدگی هستند .در پی گیریهای نوع اول ،آنچیه مبنیای همیه اقیدامات و
تدابیر است ،افزایش مهارتها و کارآمدیهای وایدین در زمینه تربیت فرزند(فرزنیدپروری) اسیت
که ایبته اویین قدم آن ،ترک اعتیاد و در پیش گرفتن ی

زندگی سایم و سازنده است .به هر اندازه،
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مهارتهای فرزندپروری در وایدین تقویت گردد ،امکان اضیمحالل و از هیم گسییختگی میادی و
معنوی نهاد خانواده کمتر خواهد بود و در نتیجه ،احتمال افزایش سطح و میزان کارآمدیها در ایین
نهاد ،بی تر خواهد شد.
در پی گیریهای نوع دوم ،تمرکز بر نهاد و موقعیت خانواده است .در ایین قسیم راهبردهیا بیا
درک موقعیت خانواده به عنوان نهاد عایی و اوییه پرورش انسیانهیا ،سیعی بیر کیاهش تینشهیا و
یغزشها و در عوض ،افزایش مهارتها و فایدهها خواهد بود .در ایین مییان ،جلیب حماییتهیای
خانواده مدار برای کودکیانی کیه در محییط خیانواده اویییه ،بیه دیییل واییدین معتیاد ،بیا وضیعیت
بدسرپرستی روبرو بوده یا هستند ،اقدامی اساسی و محیوری اسیت .نهیاد فرزندخوانیدگی از ایین
منظر ،حائز اهمیت و جایگاه شایسته بررسی و تأمل بی یتر اسیت .ایبتیه نهیاد فرزندخوانیدگی ،بیا
پی گیریهای نوع سوم که مستقیماً ناظر بر خود کودکان روبرو با وضعیت اعتیاد وایدین هستند نیز
ارتباط و پیوستگی نزدی

دارد.

اما در پی گیریهای نوع سوم ،خود کودکانی که با معضل واید یا وایدین معتاد روبرو بیوده ییا
هستند ،در کانون توجه قرار می گیرند .در این نوع از پی یگیری ،هیر اقیدامی کیه بیه هیر ترتیبیی،
کارآمدیهای کودکان در مواجهه با وضعیتهای خطرآفیرین را افیزایش دهید و مهیارت آنهیا در
رویارویی با بحران و مدیریت آن را تقویت نماید و به خصوص حمایتهای ی

خانواده مطلیوب

با کارکردهای مثبت و سازنده را برای آنها جلب نمایید ،اقیدامی مبتنیی بیر پی یگیری وضیعی از
بزهدیدگی در فرض اعتیاد وایدین محسوب خواهد شد.
پی نهاد میشود دستگاههای مسیول ازجمله وزارت ک ور ،ستاد مبارزه با میواد مخیدر ،وزارت
بهداشت ،وزارت تعاون ،با ت ری

مساعی با یکدیگر ،دورههای مهارتافزایی برای وایدین ازجمله

وایدینی که درگیر اعتیاد بودهاند و یا وایدینی که در حال حاضر ،درگیر اعتیاد هستند و این امیر بیر
کارکرد فرزندپروری و تعلیم و تربیت نهاد خانواده ،اثر منفی گذاشته است ،برگزار نماینید .در ایین
مسیر ،این دستگاهها میتوانند از کم

و ظرفیتهای مردمی و جامعوی نیز استفاده کنند .مسیاجد،

مدارس ،دان گاهها ،نهادهای خیریه و گروههای داوطلب مردمی ،به خوبی میتوانند توان و ظرفیت
خود را در اختیار این فرایند قرار دهند .همچنین باید قوانین حمیایتی و نییز پوشیشهیای بیمیهای
خاص برای حمایت از خانوادههای واید -معتاد و بخصوص وایدینی که به نحیوی درگییر مسیائل
ناشی از اعتیاد بوده و هستند ازجمله م کالت معی تی و اقتصادی تصویب شود.
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تأملی بر دادرسی كیفري افتراقی جرایم اطفال و نوجوانان از حیث
تشریفات رسیدگی در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران
سید احمد عسگري ارجنکي

1

چکیده
روند رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان به دییل شرایط خاص آنان مستلزم وجود نظام دادرسی ویوهای است که با
بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویوه ،خاص بودن بزهکاری آنان را میورد توجیه قیرار داده اسیت .نظیام دادرسیی
کودکان و نوجوانان باید از ی

سو قادر به اصالح آنان و از سوی دیگر بتواند حقوق بنیادین آنها را در سراسیر رونید

رسیدگی تضمین نماید .در قانون آیین دادرسی کیفری  1378با توجه به فقدان حکیم خیاص در برخیی میوارد امکیان
اعمال مقررات عمومی نسبت به اطفال وجود دارد .در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392قانونگیذار ت یریفات
ویوهای را برای تحقیقات مقدماتی ،محاکمه و نحوه اجرای تصمیمات قضایی مربوط بیه کودکیان و نوجوانیان تعرییف
کرده است .قانون جدید ،نوعی دادرسی افتراقی برای اطفال بزهکار و اشخاص کمتر از  15سال و کودکان بایغ کمتر از
 18سال تدارک دیده است که جنبه انعطافپذیر و سریع دارد و به گونهای است که قاضی بیر اسیاس آنهیا بی یتر بیه
دنبال بازپروری و تربیت طفل است تا مجازات آن ،به عالوه در مورد جیرایم افیراد زییر  15سیال ،وظیایف تحقییق و
دادرسی را ی

قاضی انجام میدهد و نهاد خانواده و وایدین در کلیه مراحل فرآیند کیفیری حضیور داشیته و بیا نظیام

عدایت کیفری همکاری می کنند .به موجب این مواد رسیدگی مقدماتی از جمله تعقیب و تحقیق توسیط دادرس ییا بیه
درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام میگیرد و دادگاه کلیهی وظایفی که برابر قانون به عهیده ضیابطان دادگسیتری
است را راساً انجام میدهد .بنابراین م اهده میشود که دادرسی اطفال به سمت نوعی حمایت از کودکیان و نوجوانیان
پیش میرود که نمود آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  92و سایر قوانین و یوایح تقیدیمی بیه مجلیس ظیاهر
شده است.

كلیدواژهها:

ت ریفات رسیدگی ،نوجوان ،دادرسی افتراقی ،صالحیت محاکم ،جرایم اطفال ،قاضی دادگاه ،طفل.

 -1دانشآموخته دکتری حقوق عمومی -مدرس دان یگاه و سرپرسیت واحید پووه یی معاونیت منیابع انسیانی و امیور فرهنگیی
دادگستری کل استان اصفهان

ahmadasgari92@gmail.com
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مقدمه
هدف آیین دادرسی کیفری ،وضع اصول و قواعد رسیدگی عادالنه انسانی ،پی گیری از وقوع اشتباه
در ت خیص جرم و مرتکب و باالخره تحقق عدایت کیفری است .حقوق جزا یا حقوق کیفری ،بیه
طور کلی رشتهای از حقوق است که از ی

سو ،جرائم "موارد نقض ارزشهای اساسی جامعیه" و

واکنش کیفری "مجازاتها و اقدامات تأمینی" متناسب با این جرائم را تعریف و تبیین میکند و از
سوی دیگر چگونگی فرآیند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن "قرار ،حکم یا تصمیم قضیایی" را
پیشبینی مینماید" .حقوق کیفری صغار" یا "سیستم عدایت اطفال" 1که معییار شیاخص آن صیغر
سن "کودکی -نوجوانی" است و عمدتاً حاصل مطایعات و تحقیقات جرم شناسی بایینی میباشید،
م ییتییوان بییا ویوگیییهییایی کییه دارد از جملییه رشییتههییای تخصصییی حقییوق جییزا تلقییی نمییود.
(عباچی)9 :1380 ،
جرائم اطفال ،نسبت به انواع جرائمی که در میان بزرگساالن متداول است ،پدیدهای است نسبتاً
جدید که در دنیای صنعتی از اوایل قرن نوزدهم مورد شناسایی قرار گرفته و از اوایل قرن بیستم به
تدری در ک ورهای مختلف برای آن قواعد و مقرراتی وضیع شیده و دادگیاههیای خاصیی بیرای
رسیدگی به این گونه جرائم تأسیس شده است .بنیابراین رسییدگی بیه جیرائم اطفیال و نوجوانیان
بزهکار مستلزم وجود ی

دادرسی ویوه برای آنان است .تنهیا در صیورت وجیود چنیین دادرسیی

است که خاص بودن بزهکاری اطفال و نوجوانان میورد توجیه قیرار مییگییرد .خصوصییت ایین
بزهکاری در آن است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گیذر آنیان از مرحلیه کیودکی بیه
نوجوانی و جوانی است .یذا از ی

طرف ،درک صحیح بزهکیاری اطفیال و نوجوانیان و از طیرف

دیگر ،توجه و حساس بودن موقعیت زمانیای که اطفال و نوجوانان در آن به سر میبرند .ضرورت
پیشبینی ی

نظام دادرسی افتراقی را نسبت به دادرسی کودکان و نوجوانان آشکار میسازد.

 -1دادرسي كیفري افتراقي
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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تعبیر می کنند .این نظام خاص دادرسی به طور م خص با تصویب قانون اطفیال بزهکیار در سیال
 1338در ایران آغاز شد و در حال حاضر تحت حاکمیت قانون آیین دادرسیی کیفیری  1378قیرار
دارد .مواد  219تا  231قانون اخیر به اصول حاکم بر دادرسی اطفال اختصاص یافته است کیه طیی
آن قانونگذار ت ریفات ویوهای را برای محاکمه و نحوه اجرای تصیمیمات قضیایی مربیوط بیه آن
تعریف کرده است .این مواد نوعی دادرسی افتراقی برای اطفال بزهکار و اشخاص بایغ کمتیر از 18
سال تدارک دیده است که جنبه انعطافپذیر و سریع دارد و به گونهای است که قاضیی بیر اسیاس
آن ها بی تر به دنبال بازپروری و تربیت طفل است تیا مجیازات آن ،بیه عیالوه وظیایف تحقییق و
دادرسی را ی

قاضی انجام میدهد و نهاد خانواده و وایدین در کلیه مراحل فرآیند کیفری حضیور

داشته و با نظام عدایت کیفری همکاری میکنند .به موجب این میواد رسییدگی مقیدماتی از جملیه
تعقیب و تحقیق توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجیام مییگییرد و دادگیاه
کلیه وظایفی که برابر قانون به عهده ضیابطان دادگسیتری اسیت را راسیا انجیام مییدهید .دادگیاه
رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفیال و تعلییم و تربییت آنیان از
کانون اصالح و تربیت دریافت میکند ،میتواند در تصمیمات قبلی خود ی
مدت نگهداری در کانون را تا ی

بار تجدیدنظر کنید و

چهارم تخفیف دهد ،دادگاه مکلف است در هنگام رسیدگی بیه

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
افتراقی کردن دادرسی این گونه بزهکاران است ،با این حال بسیاری از نظامهای حقیوقی از جملیه
انگلستان و ویلز از رویکرد اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در باب بزهکاری اطفال فراتر رفتیه و
قوانین شکلی و ماهوی مستقلی را در این باره به تصویب رساندهاند و مراجع قضایی و نیز ضابطان
قضایی متخصص در ارتباط با جرائم کودکان و نوجوانان را پدید آوردهاند .به این ترتیب است کیه
در سال های اخیر فرآیند رسیدگی کیفری به جرائم اطفال تا سنین معین جنبه ترمیمی به خود گرفته
است ،به گونهای که بزهکار و وایدین آن ها با نظارت و همراهی قاضی یا شخص ثیایثی از جامعیه
مدنی تمام تالش خود را به منظور برقراری سازش میان طرفین و نیز حیل و فصیل اخیتالفهیا و
تعارضهای ناشی از جرم به کار می برند و از این رهگذر اقدام قضایی کیفیری متعیارف در میورد
بزرگساالن کمرنگ شده و در عوض راهبرد قضایی و شیبه قضیایی ترمیمیی کیه فرآینید دادرسیی
کیفری را به فرآیند دادرسی مدنی نزدی

میسازد ،در اویویت قرار میگیرد .دادگاه اطفال در همین
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چهارچوب و در جهت تنبیه و اصالح طفل بزهکار تصمیماتی را صادر میکند.

1

 -1 -1كشف جر
هدف آیین دادرسی کیفری ،وضع قواعد رسیدگی عادالنیه انسیانی ،پی یگیری از وقیوع اشیتباه در
ت خیص جرم و مرتکب و باالخره تحقق عدایت کیفری است .بررسی موفقیت قانونگذار اییران در
انتخاب سیاست جنایی خاص نسبت به اطفال بزهکار میتواند به پرکردن خالءهیا و رفیع نیواقص
منتهی شود( .انصاری )36 -37 :1383 ،در این خصوص رسییدگی بیه جیرائم اطفیال و نوجوانیان
بزهکار مستلزم وجود ی

دادرسی ویوه برای آنان است .تنهیا در صیورت وجیود چنیین دادرسیی

است که خاص بودن بزهکاری اطفال و نوجوانان میورد توجیه قیرار مییگییرد .خصوصییت ایین
بزهکاری در آن است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گیذر آنیان از مرحلیه کیودکی بیه
نوجوانی و جوانیمرتبط است .یذا از ی

طرف ،درک صیحیح بزهکیاری اطفیال و نوجوانیان و از

طرف دیگر ،توجه و حساس بودن موقعیت زمانیای که اطفال و نوجوانان در آن به سیر مییبرنید.
ضرورت پیشبینی ی

نظام دادرسی ویوه را آشکار میسازد.

باید دقت داشت که از یحاظ شکلی ،دادرسی جرائم (اطفال و نوجوانان) بر عهده قوانین کیفری
گذاشته شده است .مهمترین قانون کیفری ما تاکنون قیانون آییین دادرسیی دادگیاههیای عمیومی و
انقالب در امور کیفری مصوب  1378بوده کیه عمیر آن بیا الزماالجیرا شیدن قیانون جدیید آییین
دادرسی کیفری مصوب  1392به پایان رسید .حمایت از اطفال بزهکار دارای نکات مثبیت و قابیل
توجهی است و در ارزیابی کلی میتوان ادعا کرد که خالء یی

قیانون منسیجم و جیامع در میورد

تحقیقات مقدماتی ،ایجاد پلیس ویوه نوجوانان ،ایجاد پرونده شخصیت و رسییدگی ،صیدور رأی و
اجرای حکم در مورد دادرسی کودکان و اطفال تا حدود زیادی برطرف شیده اسیت .از ایین رو بیا
عنایت در کلیت قانون جدید نوعی نوآوری به چ م میخورد .بر اساس ماده  1قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  1392آیین دادرسی درباره رسیدگی به جیرائم اطفیال شیامل مجموعیه مقیررات و
قواعدی است که برای ک ف جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقیات مقیدماتی ،مییانجیگیری ،صیلح مییان
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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مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم( ،بزهدیده) و جامعه وضع شیده اسیت.
بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب  1392کیه بیه ک یف جیرم و تحقیقیات مقیدماتی
اختصاص داده شده مقرر داشته است ،که به منظور ک ف جرم در حوزه قضایی هر شهرستان و در
معیت دادگاه های آن حوزه ،دادسرای عمومی و انقالب و همچنیین در معییت دادگیاه هیای نظیامی
استان ،دادسرای نظامی ت کیل شود .اما رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان مطابق فصل نهم ایین
قانون است .ماده  285قانون جدید مقرر داشته است که" :در معیت دادگاه اطفال و نوجوانیان و در
محل آن ،شعبه ای از دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویوه نوجوانان به سرپرستی یکی
از معاونان دادستان و با حضور ی

یا چند بازپرس ،ت کیل میشود".

 -1 -1 -1ضابطین دادگستري
ضابطان دادگستری به دییل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است ،از اهمیت خاصیی
برخوردارند و به همین دییل ،قانونگذار طی مباحث اویییه قیانون آییین دادرسیی کیفیری مصیوب
 ،1392به موضوع ضابطان و وظایف آنان پرداخته است .آنچه مسلم است ،اویین برخیورد مقامیات
قانونی با جرائم ارتکابی اطفال ،توسط ضابطان صورت میپذیرد و به عقیده متخصصان علوم جیرم
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،
بی ترین ادیّه او برای تصمیمگیری است ،به سیبب سسیتی دالییل و میدارک جمیع آوری شیده ،از
صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر ،اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصیر،
ارعاب سایرین ،ت فی خاطر مجنی علیه و سایر امور ،حاصل نمیشیود و در میواردی نییز ممکین
است حقوق مربوط به دادرسی اطفال نادیده گرفته شود.

 -1 -1 -1 -1جایگاه قانوني ضابطین دادگستري
در مورد جایگاه قانونی ضابطان دادگستری باید گفت که ضابطان را فقیط قیانون معیین مییکنید و
تعیین آن ،به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد .علت توجه قانونگذار به این موضوع ،حساسییتی
است که در ت کیل پرونده کیفری و مخصوصاً اطفال وجیود دارد .ضیابطان دادگسیتری میأمورانی
هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در ک ف جرم ،حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادییه
وقوع جرم ،شناسایی ،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شیدن میتهم ،تحقیقیات مقیدماتی ،ابیالغ
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اوراق و اجرای تصمیمات قضائی ،به موجب قانون اقدام می کنند( .میاده  28قیانون آییین دادرسیی
کیفری مصوب )1392
ضابطان دادگستری را قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392به دو گروه ذیل تقسیم کرده است:
ایف -ضابطان عام شامل فرماندهان ،افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسیالمی اییران
که آموزش مربوط را دییده باشیند .بنیابراین بیر اسیاس ایین قیانون ضیابطان عیام منحصیر در
فرماندهان ،افسران ،و درجه داران آموزش دیده نمود .عالوه بر آن مطابق تبصره ماده  29قیانون
جدید کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمیشوند اما تحت نظیر ضیابطان مربیوط در
این مورد انجام وظیفه میکنند و مسیوییت اقدامات انجام شده در این رابطه بیا ضیابطان اسیت.
یکی از مواردی که قانون جدید برای ضابطان دادگستری ملزم کرده اسیت رد کیردن دورههیای
آموزشی و داشتن کارت ویوه ضابطان است و انجام تحقیقات و اقدامات از سوی ضابطان فاقید
کارت ممنوع و فاقد اعتبار است.
ب -ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول
شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا ،معاونیان و میأموران زنیدان نسیبت بیه
امور مربوط به زنیدانیان ،میأموران وزارت اطالعیات و میأموران نییروی مقاومیت بسیی سیپاه
پاسداران انقالب اسالمی .همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام ییا
برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ،ضابط محسوب میشوند.
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده ،ضابطان دادگستری در ی

تقسیم بندی به ضیابطان عیام و

خاص تقسیم میشوند .ضابطان عام به ضابطانی گفته میشود که مأموریت آنها بیه جیرم خاصیی
محدود نمیشود برخالف ضابطان خاص که اصیل بیر عیدم صیالحیت آنهاسیت مگیر در میوارد
خاصی که قانون تعیین کرده است( .خایقی )46 :1392 ،اما مالک محدود بودن یا نبیودن اختییارات
وظایف ضابطان در نوع جرم ارتکابی مالک کاملی نیست زیرا برخی ضابطان حق دخاییت در کلییه
جرائم را دارند اما باز هم ضابط خاص محسوب میشوند مانند مأموران زندان که نسیبت بیه کلییه
جرائم ارتکابی از سوی زندانیان ضابط محسوب میشوند و محدودیت آنها از از جهیت مرتکیب
جرم و مکان وقوع آن است .ضابطان خاص در شرایط و موقعییتهیای خاصیی ضیابط محسیوب

تأملی بر دادرسی كیفری افتراقی جرایم اطفال و نوجوانان از حیث تشریفات رسیدگی در…

71

میشوند؛ بنابراین پیشبینی این ضابطان به معنای آن نیست که ضیابطان عیام در محیدوده وظیایف
ضابطان خاص مسیوییتی ندارند و از آنان سلب مسیوییت میشود .ممکن است گفته شود ضیابطان
خاص ،در محدوده خاصی فعاییت میکنند که نیاز به تجربه و تخصص دارد ،بنابراین ضابطان عیام
نمیتوانند در محدوده وظایف ضابطان خاص دخایت کنند و اگر اقدامی هم انجام دهند غیرقیانونی
میباشد( .زراعت)156 -157 :1393 ،

 -2 -1 -1 -1صالحیت ضابطین دادگستري در جرایم اطفال
امروزه در اغلب ک ورها به این نتیجه رسیدهاند که برای پی رفت در کار مبارزه با جرائم اطفال و
نوجوانان ،باید گروههای خاصی به نام پلیس اطفال به وجود آورد .این کاری است که در حال
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
پلیس زن قابلیت و آمادگی بی تری برای پی گیری از بزهکاری اطفال داشته و باید تا بدانجا که
ممکن است جهت ضابطان دادگستری از وجود بانوان پلیس نیز استفاده شود .صالحیت ضابطان
دادگستری در قانون "مصوب  "1378همان بود که قانون مقرر کرده و با توجه به اینکه پلیس
ویوهای برای اطفال ایجاد ن ده بود.؛ بنابراین صالحیت آنها همان صالحیتی است که در مواد
قانون فعلی وجود دارد .بنابراین در این خصوص وظایف ضابطان دادگستری در مورد اطفال نیز
اقداماتی بوده که درحفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادیه وقوع جرم ،شناسایی ،یافتن و جلوگیری
از فرار و مخفی شدن متهم ،تحقیقات مقدماتی ،ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بوده و در
این خصوص ضابطان مکلف بودهاند به موجب قانون اقدام کنند .بنابراین بر اساس ماده  28قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مقرر میدارد:
ی  -ضابطان دادگستری ،اشخاصی هستند که از سوی مقام قضایی جهت امور محوییه قیانونی
در مورد اطفال مأموریت پیدا میکنند و این مأموریت ممکن هست به غیر از کارمنیدان دوییت نییز
محول شود ،زیرا واژه مأموران واژه مطلقی است که منحصر در کارمندان دوییت نمییباشید ماننید
بسیجیانی که در موارد خاص ،مأموریت ضابطان را بر عهده دارند.
دو -اقدامات ضابطان دادگستری در مورد اطفال باید تحت نظیارت و تعلیمیات مقیام قضیایی
صورت گیرد .ضیابطان دادگسیتری نماینیده مقیام قضیایی محسیوب مییشیوند و در چهیارچوب
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نمایندگی ،فعاییت میکنند و اختیاراتی از خود ندارند مگر در موارد خاصی که رسیدگی سریع الزم
باشد و دسترسی به مقام قضایی ممکن نباشد یا اخذ دستور از مقام قضایی موجب فرار متهم ییا از
بین رفتن دالیل شود.
سه -صرف دستور مقام قضایی ،تکلیفی برای ضابطان دادگستری ایجیاد نمییکنید ،بلکیه ایین
دستور باید در چهارچوب قانون باشد و شرایط آمر و مأمور و امر قانونی فراهم باشد؛ هر چنید در
این زمینه اختالف نظرهایی نیز وجود دارد که در حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
چهار -تصمیماتی که ضابطان دادگستری اتخاذ میکنند ،دارای جنبهی اداری و اجراییی و فاقید
ماهیت قضایی میباشد( .زراعت)154 -155 :1393 ،
با این مقدمه باید دید صالحیت ضابطان دادگسیتری در قیانون جدیید آییین دادرسیی کیفیری
مصوب  1392تا کجاست ابتدا باید گفت که بر خالف قانون سال  1378که وظایف ک ف جرم و
تحقیقات مقدماتی اطفال به ضابطان دادگستری سپرده شده بود .ضرورت ت کیل پلیس ویوه اطفال
و نوجوانان در قانون جدید را باید در اهمیت نخستین برخورد نیروی انتظامی با اطفال و نوجوانیان
بزهکار دانست .برای رعایت همین مصلحت اسیت کیه در قیانون ت یکیل دادگیاه اطفیال بزهکیار
مصوب  1338و نیز به موجب ماده  221قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1378وظایف ضابطان
دادگستری به قضات دادگاه اطفال واگذار شده است .در قانون مصوب  1378کلیه اقدامات اعیم از
تعقیب ،تحقیق و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان کمتر از  15سال تمام خورشیدی ،بیه شیرط
آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از  3سال و یا جرم منافی عفیت باشید توسیط
دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآمد و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهیده
ضابطان دادگستری است ،انجام میداد .در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسیط
دادسرا بر طبق این قانون انجام میشود( .مندنی ،1393/10/9 ،سایت دادگستری کرمان)
مطابق تبصره  1ماده  285قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392تحقیقات مقیدماتی تمیامی
جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مییآیید و دادگیاه
مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام میدهد.
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 -2 -1 -1پلیس ویژه اطفال
ت کیل پلیس ویوه کودکان گام مهمی در جهت تکمییل پروسیه دادرسیی افتراقیی اسیت و باعیث
میشود دادرسی اطفال کامالً جدا از دادرسی بزرگساالن باشد .در قوانین ما تصریح شده اسیت کیه
نگاه به کودکان معارض به قانون با ی

دادرسی ترمیمی انجام شود که بتواند ترمیم کننده باشید نیه

اینکه جنبه تنبیه یا مجازات داشته باشد و بتواند از کودکان حمایت کند .بر اسیاس ایین ،دادرسیی
افتراقی ،باید پلیس ویوه کودکان ،قوانین ویوه کودکان و همیینطیور مکیان وییوه بیرای نگهیداری
کودکان معارض با قانون وجود داشته باشد.

 -1 -2 -1 -1جایگاه قانوني پلیس ویژه اطفال
یکی از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس ویوه اطفال است .ضیرورت و مزاییای
ت کیل چنین پلیسی ،تدوینکنندگان یوایح پی نهادی قانون ت کیل دادگاههای اطفال و نوجوانیان و
رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادی را پی نهاد کیرده
و ایبته الیحهای مستقل در این زمینه تصویب کنند( .کیاظمی ،خبرگیزاری مییزان )1393/10 /9 ،در
ماده  53الیحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز صراحتاً اعیالم شیده اسیت کیه بیه منظیور
حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال ونوجوانان ،پلیس وییوه اطفیال و نوجوانیان ت یکیل
میشود .بنابراین بر اساس ماده  31قانون آیین دادرسیی کیفیری مصیوب  1392بیه منظیور حسین
اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفیال و نوجوانیان ،پلییس وییوه اطفیال و نوجوانیان در نییروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران ت کیل می شود .وظایف و حدود اختیارات آن به موجب الیحیه ای
است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود .ایبته انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد یکی عدم
معین کردن محدوده سنی م خص است و دیگری اینکه منظور از اطفال و نوجوانیان چیه کسیانی
است این امر به این دییل است که قانون آیین دادرسی کیفری م یخص نکیرده کیه پلییس وییوه
اطفال برای چه طیف سنی است؛ آیا منظور افراد کمتیر از  15سیال بیرای پسیران و  9سیال بیرای
دختران است یا منظور افراد زیر  18سال است

 -2 -2 -1 -1وظایف و اختیارات پلیس ویژه اطفال
پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی ،مرحله ک ف جرائم است .در این مرحله ،روانشناسی
و حقوق به شدت درهم میآمیزند .این مرحله است که سرنوشت قضیایی طفیل بزهکیار را تعییین
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می کند ،ممکن است او را از تعقیب کیفری معاف سازد یا به پیای مییز محاکمیه بک یاند .توضییح
آنکه ،هرگاه در این مرحله ،دالیل و قراین کیافی جمیع آوری شیود ،بیا صیدور قیرار مجرمییت و
متعاقب آن با صدور کیفرخواست ،پرونده جهت رسیدگی به دادگاه جزایی ارسال می شود ،در غییر
این صورت بر حسب مورد ،قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صیادر میی شیود .آنچیه در مرحلیه
ک ف جرم توسط پلیس مقتدر به عنوان سیاست های کلی مدنظر قیرار مییگییرد ،ک یف حقیقیت
است و الزمه آن ،این است که دالیل بیگناهی متهم نیز جمع آوری شود .ی

آیین دادرسی مطلوب

باید به گونه ای باشدکه عالوه بر تأمین منافع جامعه ،شهروند بیگناه را در اثبات بیگناهی اش ییاری
کند .این مهم برآورده نمی شود ،مگر اینکه حقوق متهم در جریان دادرسی رعایت شود .امیا سیؤال
اساسی این است که چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند در حقوق ک ورهایی کیه نظیام
انگلوساکسون را به عنوان ایگو انتخاب کرده اند ،پلیس عالوه بر رعایت حقوق متهم مکلیف اسیت
این حقوق را به وی تفهیم کند و در نظام حقوق رومی -ژرمنی ،این وظیفه مهیم بیر عهیده قاضیی
تحقیق گذاشته شده است .در حقوق ک ور ما در ماده  129قانون آیین دادرسی کیفیری قبیل فقیط
تفهیم این موضوع به متهم «که مواظب اظهارات خود باشد» پیشبینی شده بود .خوشیبختانه قیانون
آیین دادرسی کیفری جدید در ایین خصیوص اشیعار میی دارد« :هرگیاه میتهم در مرجیع انتظیامی
تحتنظر قرار گرفته ضابطان دادگستری مکلف اند حقوق مندرج در این قانون را به میتهم تفهییم و
به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافیت و ضیمیمه پرونیده کننید( ».عبیاچی،
)15 -20 :1388
با توجه به اینکه هنوز الیحهای در خصوص وظایف پلییس وییوه اطفیال و نوجیوان تصیویب
ن ده است و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392نیز بیه وظیایف و اختییارات پلییس وییوه
اطفال نپرداخته است ،به نظر میرسد مهمترین وظیفه پلیس اطفال ک ف جرم ،حفظ آثار و عالئیم
و جمع آوری ادیه وقوع جرم ،شناسایی ،یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن میتهم ،تحقیقیات
مقدماتی ،ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی در مورد جرائم اطفال باشد .ایبتیه سیایر وظیایف
پلیس ویوه اطفال میتواند شامل موارد ذیل نیز باشد:
 -1جمع آوری کودکان و نوجوانانی که بدون داشتن هدف معین و بی تر به صیورت ویگیردی در
خیابانها پرسه میزنند.
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 -2جلوگیری از ورود کودکان و نوجوانان به اماکن نامناسب نظیر کافهها ییا سیینماهایی کیه بیرای
آنها ممنوع است.
 -3مواظبت و مراقبت از دختران و پسران نابایغ که در معرض فساد اخالق قرار دارند و ییا توسیط
بزرگساالن به کارهای زشت و مخایف اصول اخالقی سوق داده میشوند.
 -4توجه به حال کودکانی که در منزل تحت شرایط نامناسیبی قیرار داشیته و ممکین اسیت میورد
ضرب و شتم وح یانه و بدرفتاری بزرگتران خود قرار گیرند.
 -5رسیدگی و حمایت از کودکانی که مورد تهاجم یا تجاوز بزرگساالن واقع میشوند.
 -6رسیدگی و پی گیری از کار کودکان زیر  15سال که برخالف مقررات حقوق کیودک و قیوانین
کار به کارهای سخت و سنگین گمارده میشوند( .امیامی نمینیی و صیالحی)99 -100 :1389 ،
ایبته همانطور که ذکر شد در مورد اطفال کمتر از  15سال کلیه وظایف ضابطان دادگسیتری بیر
عهده دادگاه اطفال است.

 -2 -1تحقیقات مقدماتي
تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای ک ف جرم ،حفظ آثار و ادیه وقوع آن و تعقیب
متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد .ضابطان دادگستری حق اخیذ
تأمین از متّهم را ندارند .باید دانست تحقیقات مقدّماتی مفهومی وسیعتر از تحقیقات پلیسی دارد و
یکی پنداشتن آن ها خطا است( .آخونیدی )14 :1384 ،در حقیقیت ،تحقیقیات مقیدماتی مجموعیه
اقدامات قضایی بسیار مهم و حساس و سرنوشتسیاز بیوده و مقدمیة واجیب دادرسیی هیای مهیم
جزایی است .تحقیقات مقدماتی قلمرو وسیعتری دارد و سه دسته اعمال قضایی را در برمی گیرد:
ایف -جمع آوری دالیل و قراین و امارات جرم.
ب -جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متّهم و امحای آثار و عالیم جرم.
ج -اظهار نظر درباره بزهکار بودن یا نبودن متهم.
تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین مراحل و در واقع اساس و پایه ی

پرونده کیفری اسیت و
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دقت ،هوشیاری ،سرعت عمل توأم با رعایت عدایت و انصاف رسیدگی در مرحله بعید را تسیهیل
میکند .در این خصوص یکی از وظایف عمده دادستان ،ارجاع پرونیده بیه بیازپرس اسیت تیا بیه
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
بر اساس ماده  90قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1392منظور از تحقیقات مقدماتی مجموعیه
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
میشود .این نکته نیز قابل ذکر است که تحقیقات مقدماتی اطفال زیر  15سیال مسیتقیم در دادگیاه
رسیدگی می شود .پس از مرحله ک ف جرم ،برای شناسایی شخصیت بزهکار و علیل وی ،نسیبت
به فرد مظنون تحقیقات مقدماتی انجام میشود .ایبته فرد مظنون ممکین اسیت همیان فیرد بزهکیار
باشد و یا اینکه بعد از انجام تحقیقات و رسیدگی و تعقیب ،بزهکاری او محرز ن ود .به هیر حیال
تحقیقات مقدماتی اصوالً توسط بازپرس صورت میگیرد که برای تکمیل پرونده و همچنیین ارائیه
مدارک الزم در مرحله دادرسی ،به ویوه جرائم مهم حائز اهمیت است .این نکته را باید متذکر شید
که در تحقیقات مقدماتی هیچ طفلی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانیه و غیرانسیانی
یا مغایر شیون انسانی قرار گیرد .و به طور کلی اعمال هر گونه تنبیه بدنی نسیبت بیه طفیل ممنیوع
است.

1

 -1 -2 -1ویژگيهاي تحقیقات مقدماتي در جرایم اطفال
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
مستثنی دانسته و تابع ضوابط خاص نمودهاند .بنابراین به دییل تأثیرات منفی حضور طفل در مراجع
انتظامی و قضایی ،در مقررات بینایمللی از جمله قطعنامه پکن توصیه میشود:
 حتی ایمقدور از روشهای غیر قضایی و یا پرهیز از دادرسی به اتهامات اطفال رسیدگی شود. در صورت ضرورت به سرعت و بدون تأخیر رسیدگی انجام شود.)1- Beijing Rules-Artile(3-17
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مقررات سال  1338در همین رابطه در ماده  6مقرر میداشت :رسیدگی به جیرائم اطفیال تیابع
مقررات آیین دادرسی کیفری نیست .متأسفانه نه تنها اثری از ایین ویوگیی در نظیام جزاییی فعلیی
پیشبینی ن ده است بلکه تبصره ماده  220قانون آیین دادرسی کیفری  1378رسییدگی بیه جیرائم
اطفال را تابع مقررات عمومی دانسته بود .به عبارت دیگر با وصیف وقیوف بیه تیأثیرات دادرسیی
معمویی و عادی؛ طفل بزهکار باید همان مراحل دادرسی بزرگساالن را در تعقیب و تحقیق تحمیل
نماید( .نجفی توانا )137 -138 :1382 ،علیایحال الزم است کیه در میورد رسییدگی بیه جیرائم
اطفال موارد ذیل رعایت شود:

 -1 -1 -2 -1ویژگيهاي عا
تحقیقات مقدماتی اطفال غیرعلنی است .این تحقیقات ،خواه به وسیلة مقامات قضایی ،و خیواه بیه
وسیله ضابطین دادگستری انجام پذیرد ،در هر حال باید سری و غیرعلنی باشد .غیر از کسیانی کیه
در امر جزایی دخایت دارند ،افراد دیگر نباید در جلسه تحقیق حضیور یابنید .هیر مقیام رسیمی و
دویتی که در تحقیقات مقدماتی اطفال شرکت می کند مکف به حفظ اسرار آنان بوده و اهل خبره و
کارشناسان نیز مکلف به حفظ اسرار حرفه ای خود هستند .اضیافه بیر ایین میتهم ،شیاکی و شیاهد
منفردا بازجویی می شوند و نباید با همدیگر داخل در مذاکره و مواضعه (تبانی) شوند و از اظهارات
یکدیگر اطالع حاصل کنند( .آخوندی)22 :1368 ،

 -1 -1 -1 -2 -1غیرعلني بودن
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
است که محرمانه کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی امری الزم است .حفظ اسرار زنیدگی
خصوصی و زندگی طفل از حقوق مسلم او به شمار میرود که بایستی در تمیام مراحیل دادرسیی،
محترم شمرده شود و از انت ار جریان دادرسی طفل در رسیانههیای گروهیی و ارتباطیات جمعیی
ممانعت به عمل آید.
برای اینکه تبلیغات و سر و صدا در اطراف جرائم اطفال و نوجوانان از طرفی موجیب ت یویق
سایر مجرمان نگیردد و از طیرف دیگیر بیر روی مجرمیان خردسیال کیه میورد محاکمیه و احیانی ًا
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محکومیت قرار میگیرند ،تأثیر سویی که موجب تباهی آینده آنان گردد ،باقی نگیذارد .بنیابراین در
بی تر ک ورها رسیدگی در دادگاه اطفال غیرعلنی بوده و مردم عادی حیق ورود و اسیتماع جرییان
دادرسی را ندارند( .عباچی)118 :1385 ،
حق نوجوان برای داشتن حریم خصوصی را باید در همه مراحل مراعات کرد تا از وارد آمیدن
آسیب ناشی از پدید آمدن جنجال های بی مورد یا برچسب زدن جلوگیری شود .اهمیت محافظیت
طفل از تأثیرات نامساعدی که ممکن است از انت ار اطالعات مربیوط بیه موضیوع در رسیانههیای
همگانی ناشی شود ،تأکید میشود و باید توجه داشت که به طور مسیتقیم منیافع طفیل حفاظیت و
رعایت شود 1.در این راستا ،سوابق مجرمانه کودک را باید کامالً محرمانه و بسته بر روی افراد ثایث
نگه داشت .دسترسی به چنین سوابقی باید به اشخاصی که به طور مستقیم با پرونده سروکار دارنید
یا اشخاص تاماالختیار دیگر محدود شود 2.در ارتباط با غیرعلنی بودن تحقیقات مقدّماتی مییتیوان
از قانون اصول محاکمات جزایی و همچنین از قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب  1378و قیانون
جدید مصوب  1392مواد متعدّدی را به عنوان شاهد نقل کیرد .بیر اسیاس میاده  192قیانون آییین
دادرسی کیفری  1392تحقیق از شاکی و میتهم غیرعلنیی و انفیرادی اسیت مگیر در جیرائم قابیل
گذشت که به آنها در دادسرا حتی االمکان بهصورت ترافعی رسیدگی میشیود و بیازپرس مکلیف
است در صورت امکان ،سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نمایید .اضیافه
بر آن بر اساس ماده  352قانون جدید" :محاکمات دادگاه علنی است ،مگر در جرائم قابیل گذشیت
که طرفین یا شاکی ،غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند .همچنین دادگاه پس از اظهار عقییده
دادستان ،قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند:
ایف -امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است.
ب -علنی بودن ،مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره -منظور از علنی بودن محاکمه ،عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسییدگی
است".
)1- Beijing Rules-Artile(8-1
)2- Beijing Rules-Artile(22-1
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موارد فوق نیز تبعا شامل دادرسی اطفال نیز میشود چرا که اطفال نسبت به سایر افیراد آسییب
پذیرتر هستند.

 -2 -1 -1 -2 -1كتبي بودن
یکی از مواردی که در مورد جرائم اطفال و نوجوانان باید دقت داشت این است کیه ممکین اسیت
اطفال توانایی نوشتن یا پاسخ به سؤاالت بازپرس را نداشته باشیند و ییا از سیواد بیی بهیره باشیند
بنابراین در اینجا الزم است که مقام قضایی بیرای اطفیال زییر  15سیال اقیدامات و تیدابیر الزم را
پیشبینی کند .ماده  131قانون آیین دادرسیی کیفیری سیال  1378در میورد تحقییق از میتهم بییان
میداشت ":پاسخ سؤاالت همان طور که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل و یا تحریف نوشیته
شود ،متهمین با سواد میتوانند ،شخصاً پاسخ سؤاالت را بنویسند" مطابق مادهی  157آیین دادرسی
کیفری پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطالعات به اتمیام رسیید میتن آن قرائیت و بیه امضیای
شاهد یا مطلع میرسد هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضا باشند انگ ت میزنند و اگر از امضا ییا زدن
انگ ت خودداری ورزند یا قادر به امضا و زدن انگ ت نباشند مراتب در برگ تحقیق قید میشود.
تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و من ی برسد .میادهی  158ایین قیانون نییز دربیاره
چگونگی تنظیم صورت جلسه بازجویی و تصحیح اشتباهات است .همه این موارد دالیت بر کتبیی
بودن اقدامات مرحله تحقیق دارد .موارد ذیل در قانون جدید دالیت بر کتبی بودن است:
 -1متهم با سواد خودش پاسخ را مینویسد( .ماده  199قانون آیین دادرسی کیفری مصوب )1392
 -2نوشتن بین سطور ،قلم خوردگی و تراشییدن کلمیات در اوراق بیازجوئی و تحقیقیات ممنیوع
است .اگر ی

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

قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل مییآیید آن را امضیا کننید .هرگیاه ایین
ترتیب رعایت ن ود کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است .رعایت مقررات این ماده در تمام
مراحییل دادرسییی از سییوی مقامییات و ضییابطان دادگسییتری ایزامییی اسییت .در صییورت وقییوع
قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شیده و بیه امضیای اشیخاص فیوق
برسد( .ماده  115قانون آیین دادرسی کیفری مصوب )1392

80

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هفتم) پاییز 1400

 -3 -1 -1 -2 -1سریع بودن
تحقیقات مقدماتی اطفال باید سریع باشد .قاضی تحقیق و یا هر مقامی که تحقیقات مقدماتی اطفال
را انجام می دهد نباید در تحصیل و جمع آوری اسناد و دالییل جیرم تعلیل ورزد و مکلیف اسیت
اقدامات ضروری را بدون فوت وقت به انجام رساند و بکوشد برای پی گیری از امحای آثار جیرم
و ممانعت از فرار و یا مخفی شدن متهم یحظهای تأخیر ن ود .تسامح در تحقیقات مقدماتی ممکین
است نتیجه زیانباری داشته باشد و سبب شود که آثار و عالیم جرم از بین برود و یا متهم فرار کنید
و یا مخفی گردد ،که تدارک آن بعدها امکان نداشته ،یا دشوار باشد.
قانونگذاران ایران ،در دوره های مختلف قانونگذاری ،همگام با سایر قانونگذاران دنییا ،در میوّاد
قانونی متعدد به یزوم تسریع در انجام تحقیقات مقدّماتی تأکید نمودهاند که این امر در مورد اطفیال
نیز مصداق دارد .و یذا در مادّه  58قانون اصول محاکمات جزایی آمده است" :تحقیقیات مقیدّماتی
باید به قدر امکان سریع باشد و یذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمیشود".
در مادّه  40قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1378نیز تصریح شده بود به این که" :دادرسان
و قضات تحقیق مکلّف اند اقدامّات فوری برای جلوگیری از امحای آثیار و عالییم جیرم بیه عمیل
آورده و در تحصیل و جمعآوری اسباب و دالیل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند".
همچنین برابر میادّه  42قیانون میذکور" :مقامیات رسیمی و ضیابطین دادگسیتری موظیف انید
دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذارند .متخلّف از این مادّه به مجیازات
مقرّر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد ".در مادّه  61قانون یاد شده با صراحت هر چه
تمامتر اعالم شده است" :تحقیقات مقدماتی بایید سیریع انجیام شیود و تعطییالت میانع از انجیام
تحقیقات نمی شود ".و باالخره مادّه  20قانون مذکور بیان میداشت" :ضابطین دادگستری مکلف اند
در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نمایید نسیبت بیه انجیام دسیتورات و تکمییل
پرونده ،اقدام کنند"...
با توجّه به یزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی اطفال ،بهتر است مقامّات قضایی هنگام ارجیاع
پرونده به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان و یا صدور دستور برای انجیام تحقیقیات
مقدّماتی هر بار این نکتة مهم و ایزام قانونی را به آنان یادآوری نماید( .آخوندی )20 :1384 ،قانون
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آیین دادرسی کیفری جدید نیز در مواد مختلف از جمله میواد  187 ،126 ،104 ،95 ،94و  216بیه
اصل سرعت در رسیدگی اشاره داشته است .که این مقرره شامل اطفال نیز میشود .باید متذکر شید
که در اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی هیچ اصلی به مانند تسیریع در تحقیقیات مقیدماتی تاکیید
ن ده است( .مهابادی )92 :1393 ،این امر به دییل این است که در ک یورمان اطاییه دادرسیی زییاد
بوده و ت کیالت قضایی ما از این امر رن میبرد .به همین خیاطر اسیت کیه میاده  3قیانون آییین
دادرسی کیفری جدید به رسیدگی فوری در کوتاهترین زمان ممکن تأکید داشته است.
ماده  3قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مقرر میدارد" :مراجع قضایی باید با بی طرفی
و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشیخاص در کوتیاه تیرین مهلیت ممکین ،رسییدگی و تصیمیم
مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفیری
میشود ،جلوگیری کنند".

 -4 -1 -1 -2 -1غیر ترافعي
تحقیقات مقدماتی اطفال ،غیر ترافعی یا غیر تدافعی است .منظور از غیر ترافعی بودن این است کیه
در آن تناظر بین شاکی و متهم و یا وکالی آنان بیه نحیوی کیه در جرییان دادرسیی در دادگیاه هیا
می گذرد وجود ندارد .عدم حضور وکیل مدافع ،در تحقیقات مقدماتی ،موقعیت دفاعی میتهم را بیا
م کل مواجه می کند .متهم مکلف است به پرسش هیا شخصیاً جیواب دهید .طبیق روال عمیومی،
پاسخهای از پیش ساخته شده ،در ایین مرحلیه فاقید ارزش قضیایی اسیت .در قیوانین بسییاری از
ک ورهای پی رفتة جهان امروزی ،این روش تعدیل شیده اسیت و بیه میتهم اجیازه و امکیان داده
می شود تا در مرحلة تحقیقات مقدّماتی ،همانند مرحله دادرسی ،از حضور و شیرکت فعاالنیه یی
وکیل مدافع بهرهمند شود( .آخوندی)235 -242 :1380 ،
در ک ور ما تبصره ماده  112قانون اصول محاکمات جزایی به طور محدودتری امکیان حضیور
وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدّماتی را پذیرفته بود و این امید وجود داشت که در اصیالحات
بعدی قانون ،شرکت فعاالنة وکیل مدافع در مرحلة سرنوشتساز تحقیقات مقدّماتی گسترش یابید؛
اما بر خالف این توقع بحق ،تبصره ماده  128قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب  1378قلمیرو آن
را باز هم محدودتر کرده بود و در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غییر میتّهم بیه
ت خیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در جرییان علییه امنییت ک یور ،حضیور وکییل در
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مرحله تحقیقات مقدّماتی را به اجازه دادگاه منوط کرده بود .بر اساس ماده  48قانون آیین دادرسیی
کیفری مصوب  1392با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم می تواند تقاضای حضور وکییل نمایید.
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ،با شخص تحت نظیر مالقیات
نماید و وکیل می تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یکسیاعت باشید مالحظیات کتبیی
خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
ایبته بر اساس تبصره این ماده قیانون ،اگیر شیخص بیه علیت اتهیام ارتکیاب یکیی از جیرائم
سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ک ور ،سرقت ،مواد مخدر و روانگردان و ییا
جرائم موضوع بندهای (ایف)( ،ب) و (پ) ماده ( )302این قانون ،تحت نظر قیرار گییرد ،تیا یی
هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ،امکان مالقات بیا وکییل را نیدارد .بیرخالف میاده 128
قانون کیفری سابق ،برابر ماده  190قانون جدید اطفال نیز میتوانند در مرحله تحقیقیات مقیدماتی،
ی

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

بازپرس ،به اطفال ابالغ و تفهیم شود .چنانچه ،متهم احضار شود ،این حق در برگه احضاریه قیید و
به او ابالغ میشود .وکیل میتواند با کسب اطالع از اتهام و دالئل آن ،مطیایبی را کیه بیرای ک یف
حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون الزم بداند ،اظهار کند .اظهارات وکییل در صیورت مجلیس
نوشته میشود.
اضافه بر آن مطابق ماده  66قانون جدید سازمانهای مردم نهیادی کیه اساسینامه آنهیا دربیاره
حمایت از اطفال و نوجوانان است ،میتوانند در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دییل شرکت کنند
و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتیراض نماینید .ایبتیه بایید دقیت داشیت کیه توسیعه م یارکت
سازمانهای مردم نهاد در فرایند کیفری مستلزم فراهم بودن زمینههای فعایییت ایین سیازمانهیا در
جامعه است( .خایقی)72 :1393 ،
حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و حقی که برای سازمانهای مردمنهاد م خص شده ،از
مواد طالیی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بینایملل ب ر میباشد و در قیانون
سابق ،به ترتیب مزبور مقرر ن ده بود .این مقرره گام بزرگی در حمایت از اطفال را برداشته است.
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 -2 -1 -2 -1ویژگيهاي خاص
اگر به مواد مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال در آیین دادرسی کیفری نظری بیفکنیم ،خواهیم دید
که قانونگذار کوشیده است با عدم خ ونت و رعایت روحیات کودک قانون وضع نماید ،گرچه در
مواردی رعایت نمیشود .رسیدگی به جرائم اطفال دارای ویوگیهایی است کیه آن را از رسییدگی
به جرائم دیگر متمایز میکند و همه آنها ن ان از اهمیت برخورد با کودک دارد.

 -1 -2 -1 -2 -1انجا رسیدگيهاي مقدماتي توسط دادگاه اطفال
در قوانین قبلی دادگاه اطفال ی

مرجع تخصصی بود و در قانون جدید مرجع رسیدگی اختصاصی

اطفال برای رسیدگی به جرائم درنظر گرفته شده که به جرائم دیگر نمیپردازد و این دادگاه با یی
قاضی و با حضور دو م اور ت کیل میشود .رسیدگیهای دادگاه اطفال و نوجوانیان تفیاوتهیای
خاصی با دادگاههای برزگساالن دارد و در دادگاههای ویوه اطفال قضات باید  5سال سابقه داشته و
متأهل و دارای فرزند باشند؛ همچنین چنانچه طفل جرم تعزییری درجیه  1تیا  6انجیام داده باشید
حضور وکیل ایزامی است .اما اگر اتهام انتسابی  7یا  8باشد دفاع از آن توسط ویی و ییا سرپرسیت
است .در این زمینه چنانچه قبل از شروع بیه رسییدگی سین میتهم از  18سیال تمیام تجیاوز کنید
رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاههای کیفری صایح صورت میگیرد با ایین تفیاوت کیه
متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود بهرهمند است .به دییل حساس
بودن اطفال و یزوم حمایت از آنها به دییل ضعف ،در ماده  221قانون آیین دادرسیی دادگیاههیای
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  1378انجام تحقیقات مقدماتی مستقیماً به عهیده دادگیاه
گذاشته شده بود و از ارجاع امر تحقیق به ضابطان دادگستری منع نموده بود؛ بعالوه میاده  6قیانون
ت کیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب  1338نیز دادگاه را از دادن نمایندگی در امر تحقیق به ضابطان
دادگستری منع کرده است .از طرفی وفق ماده  219قانون ( )1378طفل کسی است که به سن بلیوغ
نرسیده باشد و از طرف دیگر مطابق تبصره ماده  220این قانون دادگاه اطفال بیه جیرائم اشیخاص
بایغی که زیر هیجده سال تمام میباشند ،نیز رسیدگی مینماید .بر اساس ماده  298قانون جدید در
هر حوزه قضائی شهرستان ی

یا چنید شیعبه دادگیاه اطفیال و نوجوانیان برحسیب نییاز ت یکیل

میشود .تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی ت کیل ن ده است ،به کلیه جرائم اطفال و
نوجوانان به جز جرائم م مول ماده ( )315این قانون ،در شعبه دادگاه کیفیری دو ییا دادگیاهی کیه
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وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود .اضافه بر مورد فوق بر اساس ماده  402این قانون در
مواردی که دادگاه کیفری ی  ،حسب مقررات این قانون صیالحیت رسییدگی بیه جیرائم موضیوع
صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جیرائم اطفیال و
نوجوانان ایزامی است .بر اساس قانون جدید تحقیقات مقدماتی اطفیال زییر  15سیال مسیتقیماً در
دادگاه رسیدگی میشود.

 -2 -2 -1 -2 -1حضور والدین طفل در تحقیقات مقدماتي
به هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان ،حضیور واییدین ییا سرپرسیتان
قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا م اور حقیوقی از حییث حماییت و معاضیدت روانیی،
عاطفی و حقوقی ای ان دارای کمال اهمیت است .به همین جهیت طبیق میاده  15حیداقل قواعید
استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویوه اطفال و بند  3ماده  40پیمان حقوق کودک حضور ای ان
در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است .در عین حال حسب قواعد مزبور ،اگر حضور وایدین
یا سرپرستان قانونی ،به ت خیص مرجع ذیصالح قضایی ،مصیلحت و منفعیت آنیان را درفرآینید
دادرسی تأمین نکند ،ایزامی به حضور ای ان نیست .در حقوق اییران طبیق میاده  220قیانون آییین
دادرسی کیفری ،قاضی مکلف است به ویی یا سرپرست قانونی طفل اعیالم نمایید کیه شخصیاً در
دادگاه حاضر شود یا برای او وکیل تعیین کنند .چنانچه اقدام به تعیین وکیل نکرده و شخصاً حاضر
ن وند ،دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد .در عین حال حسیب میاده  225همیان
قانون ،در صورتی که دادگاه حضور ویی یا سرپرست قیانونی طفیل را الزم ندانید ،بیدون حضیور
ای ان رسیدگی خواهد کرد .نکته قابل ذکر این است که در اسناد بینایمللی میورد اشیاره ،حضیور
وکیل یا م اور حقوقی در رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در هیر حیال ایزامیی اسیت (پیمیان
حقوق کودک ،بند  3قسمت ب ماده  .)40به این معنی که چنانچه ویی یا سرپرست قانونی با وجود
حضور خود در تحقیقات و دادرسی مبیادرت بیه تعییین وکییل ییا م یاور حقیوقی ننمایید ،حیق
درخواست معاضدت حقوقی رایگان برای اطفال و نوجوانان پیشبینی شده اسیت .حیال آن کیه در
حقوق ایران ،چنانچه ویی یا سرپرست قانونی طفل درجلسه رسیدگی حاضر شود ،بیا وجیود عیدم
تعیین و معرفی م اور حقوقی ،دادگاه حق رسیدگی دارد .با ایین حیال ،طبیق تبصیره  2میاده 186
قانون آیین دادرسی کیفری  ،1378دادگاه مکلف بود در رسیدگی بیه جرائمیی کیه دارای مجیازات
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
در جلسه دادرسی با حضور وکیل تسخیری به اتهام طفل یا نوجوان رسیدگی کند .اگیر در جرییان
تحقیقات ،دادگاه اطفال ،نگهداری طفیل را ضیروری ت یخیص ندهید اگیر طفیل ،دارای وییی ییا
سرپرست قانونی باشد و وی اقدام به دادن ایتزام و یا سپردن وثیقه کنند .طفیل تیا رسییدگی نهیایی
آزاد خواهد شد در غیر این صورت ،طفل تا اجرای حکیم در کیانون اصیالح و تربییت نگهیداری
میشود .بر اسیاس میاده  287قیانون آییین دادرسیی کیفیری مصیوب  1392در جرییان تحقیقیات
مقدماتی ،مرجع قضایی حسب مورد ،اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به وایدین ،اویییاء ،ییا
سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان ،بیه هیر شیخص
حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند ،میسپارد .اشخاص مذکور ملتزم اند هرگیاه حضیور طفیل ییا
نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند .افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصیاً ملیزم
به معرفی خود به دادگاه میباشند( .مهابادی)199 -202 :1393 ،

 -2 -2 -1ضوابط قانوني ناظر به تحقیقات مقدماتي در دادگاه اطفال
از نظر اسناد بینایمللی ،ت کیالت قضایی اطفال و نوجوانان جزء جداییناپذیری از فرآیند پی رفت
ملی ک ور است ،که در چارچوب جامع عدایت اجتماعی برای تمامی اطفال و نوجوانان قرار دارد،
و به همین سبب و در عین حال برای حمایت از آنها در جامعیه نقیش بیه سیزایی ایفیا مییکنید.
بنابراین خدمات و ت کیالت قضایی اطفال باید بیه نحیوی مینظم توسیعه یابید و بیه ایین منظیور
هماهنگ شود که نقاط قوت کارکنانی که چنین خیدماتی را ارائیه مییدهنید ،از جملیه روشهیا و
شیوه های کار و نحوه برخورد با آنان بهبود یابد و محفوظ بماند .به یحیاظ تیأمین نیازهیای متنیوع
مجرمان نوجوان و در عین حال حفظ حقوق اساسی و تأمین نیاز جامعه به نحو کامیل و منصیفانه،
باید مؤسسات و هیأتهایی به وجود آید که اداره ت کیالت قضایی به آنها سپرده شیود و عرصیه
خدمات در زمینه مدیریت و اداره ت کیالت قضایی نوجوانان باید در سطح ملی و بیه طیور مینظم
طراحی و اجرا شود .در ک ورهایی که ت کیالت قضایی خاص اطفال وجود دارد اطفال بزهکیاری
را که مرتکب جرائم کم اهمیت میشوند بالفاصله به دادگاه اطفال و به قاضی آن دادگاه برای اتخاذ
تصمیم مقتضی ارجاع میدهند .یزوم شناسایی علل بزهکاری و شخصیت طفل و اتخاذ روشهیای
خاص برای اصالح و تربیت و بازسازی اطفال بزهکار و پی گیری از ارتکاب بزه مهمتیرین هیدف
ت کیل دادگاه اطفال بزهکار است( .عباچی)101 :1396 ،
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با این مقدمه از آنجا که رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در اغلب جوامع انسیانی پذیرفتیه
شده و سن متهم اقتضای رسیدگی ویوهای را میطلبد که بی تر در جهت اصالح حرکت میکند تیا
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
دادرسی همگی در دادگاه اطفال صورت میپذیرد و دادگاه مذکور کلیه وظایفی که طبیق قیانون بیه
عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد( .تبصره  1میاده  304قیانون آییین دادرسیی
کیفری مصوب )1392

 -1 -2 -2 -1صالحیت مرجع و مقا تحقیق
علیرغم پیشبینی تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان این دادگاه در مورد همیه جیرائم صیایح نیسیت .بیه
عبارت دیگر رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو ،قصاص نفیس ،اعیدام ،رجیم،
صلب و حبس ابد باشند ،در صالحیت این دادگاه نیست .رسیدگی به جیرائم میذکور در دادگیاه کیفیری
استان به عمل میآید .این دادگاه هرچند ی

دادگاه رسیدگی خاص جرائم اطفال و نوجوانان نبوده ،وییی

حضور م اوران در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در آن ایزامی است.
در ماده  31قانون ت کیل دادگاهها ی اطفیال و نوجوانیان نییز ییزوم ت یکیل دادسیرا و دادگیاه
اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته شده است .برای رسیدگی به جرائم اطفیال
و نوجوانان در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ،شعبهای از دادسرای عمومی با عنوان
دادسرای ویوه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونین دادستان و با حضور یی

ییا چنید بیازپرس

ت کیل میشود .تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال پانزده تا  18سال به جز جیرائم میواد  306و 340
قانون جدید که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد در دادسرا به عمل میآید.
در جرائم م هود نیز هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد ضابطان دادگستری مکلفانید نسیبت
به حفظ آالت ،ادوات ،آثار عالئم و دالیل جرم اقدام نمایند ییکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفیل
یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفاند متهم را حسب مورد ،فوری به دادسرا یا
دادگاه اطفال تحویل دهند .انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا ییا دادگیاه
اطفال و نوجوانان نیست( .تبصره  2ماده  285قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب  )1392در میورد
مرجع و مقام تحقیق باید دو مورد را از هم تفکی

نمود.
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یکی از مراجع رسیدگی کننده به جرائم مهم اطفال ،دادسیرا اسیت ،وظیایف دادسیرا از طرییق
مقامات صایح اعمال میشود که به نقش آنان در رسیدگی به بزهکاری اطفال میپردازیم:

 -1 -1 -2 -2 -1دادستان
به طور کلی اختیارات و وظایف دادستان در خصوص اطفال عبارت است از تحقیق در مورد نقض
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 ....
در عمل با عنایت به کثرت پروندههای کیفری و اینکه در معیت هیر دادگیاه جزائیی تنهیا یی
دادسرا و ی

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

و تم یت آن است؛ دادیارانی که از آنان به نماینده دادستان تعبیر میگردد به نمایندگی از دادسیتان
در جلسات رسیدگی به پروندههای کیفری اطفال در دادگاه کیفری حاضر و در جریان محاکمیه ،از
کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا دفاع مینمایند .الزم به ذکر است که حضور دادستان یا نماینده
وی در جلسه رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه عمومی جزائی ،انقالب و دادگاه کیفیری اسیتان
ی

تکلیف قانونی است و اصوالً جلسه دادگاه نمیتواند بیدون حضیور دادسیتان ییا نماینیده وی

ت کیل شده و به اتهامات متهم رسیدگی نماید .به موجب نص صریح مقیررات بنید «ج» میاده 14
اصالحی قانون ت کیل دادگاههای عمومی و انقالب ،دادگاه در صورت عیدم حضیور دادسیتان ییا
نماینده وی فاقد رسمیت بوده و بر رسیدگی دادگاه در چنین شرایطی آثاری بار ن یده و رسییدگی
دادگاه فاقد اعتبار است و مرجع تجدیدنظر باید در صورت احراز عدم حضور دادستان ییا نماینیده
وی در جلسه دادگاه رأی صادره را بواسطه وجود این ایراد شکلی نقض نماید .به عالوه باید توجه
داشت که یزوم حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه محیدود بیه پرونیدههیایی کیه پیس از
خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست بیه دادگیاه ارسیال مییگردنید نبیوده و
حضور دادستان یا نماینده وی در جرائم اطفیال کیه بیه موجیب قیانون مسیتقیم ًا و بیدون صیدور
کیفرخواست در دادگاه مطرح میگردند نیز ضروری است؛ زیرا حضور دادستان ییا نماینیده وی در
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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عنداالقتضاء تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از محاکم جزایی را نیز بیر عهیده دارد و در میواردی
که رأی برائت صادره از دادگاه را بنا به جهاتی بر خیالف قیانون و ییا مخیایف بیا منیافع اجتمیاع
ت خیص دهد و یا عقیده بر محکومیت غیرقانونی متهم داشته باشد میتواند پیس از اطیالع از رأی
دادگاه و در فرجه مقرر قانونی به آن اعتراض نماید .الزم بیه ذکیر اسیت کیه حضیور دادسیتان ییا
نماینده وی حسب نص صریح مقررات ماده  22اصیالحی قیانون ت یکیل دادگیاههیای عمیومی و
انقالب در دادگاه تجدیدنظر نیز ایزامی است.

 -2 -1 -2 -2 -1بازپرس
یکی از وظایف عمده دادستان ،ارجاع پرونده به بازپرس است تا به دسیتور او تحقیقیات مقیدماتی
شروع شود .بنابراین بازپرس تا زمانی که پرونده از سوی دادستان به او ارجاع ن ود حق رسییدگی
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
بازپرسی خاتمه می دهد .بنیابراین بیازپرس وظیایف مهمیی را بیر عهیده دارد از جملیه تحقیقیات
مقدماتی در جرائم مهم و بازپرس پس از ارجاع پرونده از طیرف دادسیتان بیه تحقییق از شیاکی و
اعالم کننده جرم و سپس از اشخاصی که در جرم شرکت داشتهانید و همچنیین احضیار گواهیان و
استماع شهادت آنها و در صورت یزوم ،مواجهه بین شهود و متهم و نیز معاینه و تحقییق محلیی و
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
می نماید .پس از اظهارنظر قضایی از سوی بازپرس که مبنی بر احراز وقوع بزه اسیت او مییتوانید
تصمیماتی از قبیل اعزام طفل به مؤسسات ویوه اطفال اعزام به مرکز آموزشی حرفهای ییا درمیانی،
سپردن وی خانواده مورد اعتماد و  ...را تحت عنوان قرار صادر نماید .بر اسیاس میاده  285قیانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  1392در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محیل آن ،شیعبهای از
دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویوه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادسیتان
و با حضور ی

یا چند بازپرس ،ت کیل میشود .ایبته بایید دقیت داشیت کیه تحقیقیات مقیدماتی

جرائم اطفال زیر  15سال مستقیماً در دادگاه انجام میشود.
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 -3 -1 -2 -2 -1احضار و جلب اطفال متهم و اتخاذ تدابیر تأمیني
آگاه کردن اطفال و نوجوانان متهم از ماهیت اتهامهای وارد شده و دالییل شناسیایی شیده پیرامیون
آنها از مهمترین مأموریتهای حقوق کیفری است( .طه و اشیرافی )227 :1390 ،بیر ایین اسیاس
مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرائم اطفال باید در سریعترین زمان ممکین آنهیا را از ماهییت
اتهامهای وارده و دالیل موجود در پروندههای قضایی -کیفری آگیاه سیازند .در قیانون مربیوط بیه
ت کیل اطفال بزهکار  1338در مواد مربوط به قرارهای تأمین کیفری ایین حیق میورد توجیه قیرار
نگرفته بود .بلکه قضات ویوه بر پایه ماده  125قانون اصول محاکمیات جزاییی  1290کیه میوازین
چگونگی انجام تحقیقات مقدماتی را معرفی کرده بود باید موضوع اتهام و دالیل مربیوط بیه آن را
به طور صریح به کودکان و نوجوانان متهم اطالع میدادند .اما در قانون آیین دادرسیی دادگیاههیای
عمومی و انقالب مصوب  1378به شکل رساتری به این معیار توجه شده بود و مطیابق میاده 132
آگاهسازی متهمان از نوع اتهامها در شمار یکی از شرایط صدور قرار تأمین کیفری قرار گرفته بیود.
به این سان اتهامها در شمار یکی از شرایط صدور قرارهای مذکور باید این معیار هم رعایت شود.
مورد دیگر هم آگاهسازی از اتهام بوده که باید جبنه حضیوری داشیته باشید .یعنیی مقیامهیای
قضایی اتهام یا اتهامهای وارده و دالیل مربوط به آنها را به صورت مستقیم و حضوری بیه اطیالع
متهمان برسانند .بر این اساس مخاطب مراجع قضایی برای تفهیم اتهام همان متهمان هسیتند .میاده
 223قانون آیین دادرسی کیفری  1378که احضار و جلیب کودکیان و نوجوانیان میتهم از رهگیذر
اوییاء و یا سرپرستان را امکانپذیر پنداشته و نیز ماده  226که رسیدگی به جرائم کودکان و نوجیوان
به صورت غیابی را مجاز شمرده بود با حضوری بودن تفهیم اتهام ناسیازگاری نداشیت .در قیانون
آیین دادرسی کیفری  1392نیز تفهیم اتهام به عنوان یکی از شاخصترین معیارها برای صدور قرار
تأمین کیفری مورد توجه واقع شده است .بر پایه ماده  217مقامهای قضایی ..." :پس از تفهیم اتهام
و تحقیق الزم ،در صورت وجود دالیل کافی "...میتواننید بیه گیزینش قرارهیای میذکور مبیادرت
ورزند .به این سان ،آگاه سازی کودکان و نوجوانان متهم از نوع ماهیت اتهام و دالیل مربوط بیه آن
از جمله شرایط بنیادی است که مراجع رسیدگی کننده به جیرائم کودکیان و نوجوانیان بایید آن را
محترم شمارند .این تکلیف کارگزاران عدایت کیفری کودکان و نوجوانان بیا ضیمانت اجیرا همیراه
شده است .مطابق ماده  196نادیده انگاشتن حق کودکان و نوجوانیان میتهم مبنیی بیر تفهییم اتهیام
اسباب محکومیت انتظامی تا درجه چهار را برای قضات فراهم میسیازد .بیه ایین ترتییب مراجیع
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قضایی باید پیش از صدور قرارهای تأمین کیفری به آگاه سازی کودکان و نوجوانان میتهم از اتهیام
وارده مبادرت ورزند .حتی ،آنجا که بر اساس میاده  414تمیام ییا بخ یی از دادرسیی کیفیری بیه
صورت غیابی برگزار شود( .نیازپور)41 -42 :1393 ،
همچنین در مورد بازداشت احتیاطی برای اطفال گفته شده است هییچ کیودکی نبایید بیه طیور
غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود .دستگیری ،بازداشت و یا زندانی کردن ی

کودک مییبایسیت

مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید به آن متوسیل
شد .نوجوانانی که دستگیر میشوند یا در انتظار محاکمه هستند باید بی گناه تلقی شوند و بایید بیا
آنان به همین عنوان رفتار نمود .از بازداشت ضمن محاکمه ،باید تا حد ممکن خودداری نمود و آن
را باید به موقعیت های استثنایی محدود ساخت ،بنابراین باید کوشید که اقدامهای دیگری در پییش
گرفت به این ترتیب هرگاه از بازداشت احتیاطی استفاده شیود ،دادگیاههیای اطفیال و هییاتهیای
تحقیق باید برای رسیدگی سریعتر به چنین پروندههایی بی ترین اویویت را قائیل باشیند تیا میدت
بازداشت به کوتاهترین زمان ممکن تقلیل یابد( .خزانی)43 :1377 ،
در این خصوص با جود همه مزیتهایی که قانون آیین دادرسی کیفری  1378بیرای اطفیال در
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
کودکان و نوجوانان کنار گذاشته شد .بر این اساس ،مقامهای قضایی نمیتوانستند بیه موجیب ایین
قانون نسبت به سپردن اطفال متهم به پدر و مادر و یا دیگر اشخاص اقدام نمایند.
اما این سیاست در قانون آیین دادرسی کیفری  1392تغیییر یافتیه و مطیابق میاده  287سیپردن
کودکان و نوجوانان متهم دوباره وارد گستره عیدایت کیفیری شیده اسیت .بیه موجیب ایین میاده:
"در جریان تحقیقات مقدماتی ،مرجع قضایی حسب مورد ،اطفال و نوجوانان موضوع این قیانون را
به وایدین ،اوییاء ،یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و ییا امتنیاع از پیذیرش
آنان ،به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند ،می سپارد .اشخاص مذکور ملتزم اند هرگاه
حضور طفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند .افراد پانزده تیا هجیده سیال
نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند".
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محدود نبوده و قضات میتوانند از آن نسبت به متهمان زیر  18سال بهره گیرند .اتخاذ این سیاست
از سوی نویسندگان قانون مذکور گویای این نکته است که همه افراد زیر  18سیال بایید از تیدابیر
خاص برخوردار باشند .پس سیاست های افتراقی نبایید بیه شیماری از متهمیان زییر هیجیده سیال
اختصاص یابد بلکه کلیه آنان باید م ول این تدابیر ویوه قرار گیرند .به این ترتیب ،بر اساس قانون
مذکور مقامهای قضایی می توانند از این سازوکار برای تضمین حضور کودکان و نوجوانان متهم در
پهنه عدایت کیفری بهره جویند( .نیاز پور)43 -47 :1393 ،

 -4 -1 -2 -2 -1حضور وكیل مدافع
پیماننامه حقوق کودک در بند  2قسمت ب ماده  40در مورد حق کودک در مظان اتهیام مبنیی بیر
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
دارد .یکی از تضمینهای اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سیالح مییان
طرفین دعوی ،بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی میباشید .اصیول  35و
 37قانون اساسی به یزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد .اصل  35اشعار میدارد« :در همه دادگاهها
طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگیر توانیایی انتخیاب وکییل را نداشیته
باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گیردد ».بیر اسیاس میاده  5قیانون جدیید آییین
دادرسی کیفری متهم باید از حق دسترسی به وکیل و سیایر حقیوق دفیاعی میذکور در ایین قیانون
بهرهمند شود و این مقرره شامل اطفال نیز خواهد شد .قانونگذار سیابق در تبصیره ذییل میاده 128
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقیالب در امیور کیفیری مصیوب  ،1378در سیه میورد
حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسیته اسیت .یکین
قانونگذار در سال  1392در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکاالت قانون سابق را اصالح نمیود
و در ماده  190قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفیاعی میتهم را یحیاظ نمیوده اسیت کیه مقیرر
میدارد" :متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ی

نفر وکیل دادگستری همیراه خیود داشیته

باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شیود .چناچیه میتهم
احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابالغ میشود .وکیل میتهم مییتوانید بیا کسیب
اطالع از اتهام و دالیل آن ،مطایبی را که برای کسب حقیقت و دفاع از متهم ییا اجیرای قیانون الزم
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بداند ،اظهارکند .اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود ".بر اساس مواد  347و  348قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  1392در تمام امور کیفری ،طرفین میتوانند وکیل ییا وکیالی میدافع
خود را معرفی کنند .در صورت تعدد وکیل ،حضور یکی از آنان برای ت یکیل دادگیاه و رسییدگی
کافی است.

 -3 -1مرحله رسیدگي و صدور حکم
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
است شرایط ،اوصاف دالیل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکاری در عین حیال کیه آن را از سیایر
جرائم ارتکابی عمومی متمایز میی سیازد ،آگیاهی از ایین اوصیاف اختصاصیی و نهایتی ًا دارا بیودن
تخصص متمایزی را اقتضاء میکند( .مهرا )55 -56 :1382 ،بر اساس همیین ضیرورت ،نظیامهیای
حقوقی شرایط و اختصاصات ویوهای برای دادرسی اطفال بزهکار پیشبینی کردهانید کیه از جملیه
مهمترین آن ها شیرایط و نحیوه انتخیاب قاضیی صیادر کننیده حکیم و دیگیری ،نحیوه م یارکت
کارشناسان فنی و تخصصی در پروسه دادرسی است( .شاملو)183 :1390 ،

 -1 -3 -1اصول حاكم بر مرحله دادرسي
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
آنان با ارزشهای اخالقی -اجتماعی و مبانی دینی است؛ یذا در صورتی که قضات دادگاه اطفیال و
نوجوانان در خاتمه تحقیقات مقدماتی و دادرسی ،ارتکاب جرم را احراز کنند ،باید با یحاظ ضوابط
و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویوه اطفیال مبیادرت بیه اتخیاد تصیمیم نماینید .حسیب
معیارهای مزبور تصمیمات اتخاذ شده در برابر رفتار کودکان و نوجوانان بایید متناسیب بیا شیدت
جرم ارتکابی ،شخصیت و وضعیت خاص ای ان ،فاقد شائبه آزاررسانی و انتقامگیری باشد .قضات
باید مواظب باشند که در سرانجام اجیرای ایین تصیمیمات ،حیس پرخاشیگری و انتقیام جیویی و
خصومتمداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون را ایجیاد ییا تقوییت نکننید .بنید  1میاده 40
کنوانسیون حقوق کودک به صراحت اشیاره دارد .طبیق میاده  17از مقیررات پکین ،تحیت عنیوان
اصویی راهنما در صدور حکم و اتخاذ تصمیم مفاداً به موازین مورد اشاره صراحت دارد.
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 -1 -1 -3 -1تفکیک دادگاه اطفال از بزرگسال
یکی از مواردی که در رابطه با رسیدگی به جرائم اطفیال و نوجوانیان بایید دقیت داشیت تفکیی
دادگاه اطفال از بزرگساالن است .در سیال  1338بیا تصیویب قیانون «بزهکیاری اطفیال» موضیوع
آییندادرسی افتراقی وارد نظام حقوقی ما شد یعنی دادگاههای خاص و مقررات خاصی برای شییوه
رسیدگی به جرائم اطفال در این الیحه پییش بینیی شید و نیواقص قیانون عمیومی را در رابطیه بیا
مسیوییت تدریجی تا حدی جبران کیرد .درسیال  1358بیا ت یکیل دادگیاههیای عمیومی موضیوع
آییندادرسی تدریجی اطفال دستخوش تغییراتی شد زیرا به جرائم اطفال نیز باید در این دادگیاههیا
رسیدگی میشد و در سال  1361با تصویب قانون ت کیل دادگاههای کیفری  1و  2مسأیه دادرسیی
افتراقی و مسیوییت تدریجی اطفال به طور کلی مغفول ماند و از آن پس برخوردی م ابه مجیرمین
بزرگسال با اطفال در دادرسی و تعیین مسیوییت صورت میگرفت زیرا در قیوانین میاهوی (قیانون
مجازات اسالمی) مسأ یه مسیوییت تدریجی مورد توجیه قیرار نگرفتیه بیود بیا ایین وصیف مسیأیه
دادرسی اطفال اعم از مسائل شکلی یعنی شیوههیای رسییدگی ،دادگیاههیای اختصاصیی و مسیائل
ماهوی (مسیوییت کیفری) در نظام حقوقی ما مورد بیتوجهی قرار گرفت .سرانجام پس از سالهیا،
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
یحاظ شده باشد ،رسیدگی به اینگونه جرائم براساس قانونی جامع ضرورت داشت ..عالوه بر این،
دادگاهها ،پلیس ،زندانها و سایر سازمانهایی که با افراد بزهکار سروکار دارند باید در مورد اطفیال
دارای ویوگیهای خاصی باشند و آموزشهای خاصی را دیده باشند و نیز شیوه برخورد با آنها در
طول رسیدگی و اجرای حکم باید متفاوت با بزرگساالن باشد .بیا تصیویب قیانون آییین دادرسیی
کیفری  1392مقررات دقیقتری در زمینه رسیدگی به جرای اطفال وضع شد .چرا که رسییدگی بیه
جرائم اطفال و نوجوانان به عهده دادگاههای اطفال سپرده شد ،که دارای آیین دادرسیی متفیاوت از
بزرگساالن هستند .بر اساس ماده  298قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حوزه قضایی شهرستان
ی

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

یوایح پی نهادی رسیدگی به جیرائم اطفیال و نوجوانیان و آییین دادرسیی کیفیری بیرای اطفیال و
نوجوانان در نظر گرفته شده است مربوط بیه اختصیاص شیعبهای از دادگیاههیای تجدییدنظر ،بیه
تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال است .اندی ه زیربنایی که پیشبینی اختصاص چنیین
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شعبی را ت کیل میدهد آن است که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقیی نسیبت بیه
بزهکییاری اطفییال را داشییته و بییا دیییدگاهی صییرفاً حقییوقی آراء و تصییمیمات اتخییاذ شییده
توسط دادگاههای اطفال را مورد تجدید نظر قرار ندهند( .غفوری فرد)15 :1392 ،

 -2 -1 -3 -1محدودیت در اعمال مجازاتها
دادرسی اطفال محدود به تحقیقات مقدماتی نبوده بلکه مقام قضایی باید در دادرسی این ق ر وییوه
مواردی را رعایت نماید که از مهم ترین موارد آن منع مجازات حبس ،ممنوعیت مجازاتهای بدنی
و ایزام مقام قضایی به اتخاذ تصمیمات اصالحی و تربیتی است.

 -1 -2 -1 -3 -1منع استفاده از حبس
در ک ورهای مختلف طی سی و چند سال گذشته جایگزینهیای مجیازات حیبس ،مجیازاتهیای
اجتماعی و یا به عبارتی مجازات های غییر سیایب آزادی بیه وییوه در میورد کودکیان و نوجوانیان
بزهکار به صورت های مختلفی ظهور کرده و خود را ن ان داده است .در حقوق ایران اقدامات غیر
سایب آزادی جایگزین حبس با ک ورهای دیگر مثل انگلستان تفیاوتهیایی دارد .در دادگیاههیای
اطفال از اواخر سال  1378و اوایل سیال  1379بعضیی از قضیات در آراء خیود اقیدام بیه صیدور
احکامی با محوریت اقدامات اجتماعی نمودند ،که به نوعی مجازات جایگزین حبس تلقی میشود.
این قضات با استناد به موادی از قانون مجازات اسالمی سابق (مصوب  )1370اقدام به محکومییت
اطفال زیر  18سال نمودند .این اقدامها راهکاری مناسب و منطبق با اصول حقوقی میدرن در نظیام
حقوق کیفری ایران محسوب میشود .در این خصوص از جمله ضمانت اجراهیایی کیه بیه عنیوان
جایگزین حبس در آراء دادگاهها به کار رفته میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 انجام کار و خدمات رایگان در کانون اصالح و تربیت و یا هر مکانی که کانون صالح بداند. حبس خانگی به مدت چند ماه در منزل با نظارت کانون اصالح و تربیت. فراگیری حرفه معیناین احکام از جمله مواردی هستند که در سالهای اخیر مورد حکیم دادگیاههیای اطفیال قیرار
گرفته و جایب آنکه برخی از دادگاهها عالوه بر استناد به قانون مجیازات اسیالمی سیابق بعضیاً بیه
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کنوانسیون حقوق کودک و نیز بخ نامههای قوه قضاییه دایر بر زنیدانزداییی اسیتناد کیردهانید .در
اواخر سال  1379قوه قضاییه با ایهام از این رویه قضایی و نیز کنوانسیون حقوق کودک و قوانین و
مقررات گذشته با همکاری عدهای از دان گاهیان و قضات اقدام به تهیه پیش نویس قانون ت یکیل
دادگاه اطفال و نوجوانان کرد( .مهرا)16 -22 :1382 ،

 -2 -2 -1 -3 -1ممنوعیت مجازاتهاي بدني
در عرصه سیاست جنایی ایران بیرای نخسیتین بیار از رهگیذر قیانون مجیازات عمیومی  1304از
واکنشهای سزاده برای پاسخدهی به این دسته از بزهکاران اسیتفاده گردیید .مطیابق میاده  35ایین
قانون اطفال ممیز بایغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده بودند ،مرتکب جنحه یا جنایتی میشیوند
فقط به ده ایی پنجاه ضربه شالق محکوم میشدند .بنابراین امکان محکوم کردن شماری از کودکان
و نوجوانان بزهکار به واکنش شالق وجود داشت .ایبته؛ به این شرط که مرتکبان جیرم زییر پیانزده
سال و یافته آنان از نوع جنحه وجرم ارتکاب یا جنایت باشد .این سیاست قانونگیذار اییران بعیدها
به موجب قانون ت کیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب  1338متأثر از آموزههای علمی کنار گذاشیته
شد .با وجود این نویسندگان قانون مجازات منسوخ  1370شکلهای متعددی از واکنشهای سزاده
را برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزهکار مورد توجیه قیرار داده بودنید .اگیر چیه اجیرای
شماری از این واکنشها مانند قصاص نسبت به دستهای از این بزهکاران امکان ناپذیر بیود .امیا بیا
تصویب قانون مجازات اسالمی  1392و تدوین نظام ضمانت اجراهیای جداگانیه بیرای کودکیان و
نوجوانان بزهکار به نظر می رسد صرفاً امکان بهره جستن از کیفرهیای بیدنی در خصیوص بایغیان
کمتر از هجده سال مرتکب جرمهای حد و یا قصاص پذیر ،وجود دارد .زیرا ،به موجیب میاده 91
این قانون در صورت ارتکاب جرمهای مذکور از سوی این دسته و وجود رشد کیفری بایید همیان
کیفرهای پیشبینی شده برای جرمهای مستوجب حد و قصیاص را بیه اجیرا در آورد( .نییاز پیور،
)179 -182 :1393

 -3 -2 -1 -3 -1الزا به اتخاذ تصمیمات اصالحي و تربیتي
اگر چه مطابق قوانین کیفری ،اطفال فاقد مسیوییت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود
این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آن ها و حمایت از جامعه در برابر گزند جیرائم ایین افیراد،
الزم است که اقدامات موثری در جهت اصالح و تربیت اطفال بزهکار بیه عمیل آیید .پاسیخهیای
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اصالحی و تربیتی را میتوان پاسخهایی دانست که هدف اصالح اخالقیی را از طرییق آمیوزش در
مراکز ویوه اصالح و تربیت دنبال میکند .در مورد پاسخهای اصالحی و تربیتی قابل اعمال نسیبت
به اطفال بزهکار میتوان ،به مواردی چون مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری بیا
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
نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را منع میکنید ،جلیوگیری از رفیت و آمید طفیل ییا
نوجوان به محل های معین و  ...اشاره کرد .ایبته باید دقت داشیت کیه تیدابیر میذکور بایید توسیط
وایدین یا سرپرست قانونی انجام شود .این رویکرد را شاید بتوان از جمله سنتیترین رویکردهیایی
دانست که در زمینه پاسخ به بزهکاری اطفال وجود داشته است( .شاملو)206 -207 :1390 ،
قانونگذار ایرانی در قانون ت کیل دادگاه اطفال مصوب سال  1338خورشیدی با اویوییت دادن
به امر اصالح و تربیت اطفال ،تدابیر اعزام به کانون اصالح و تربیت را هم برای گروه سنی  6تا 12
سال و هم برای گروه سنی  12تا  18سال مقرر داشته است .این تیدابیر بیا هیدف بهبیودی حسین
اخال ق طفل مورد اشاره قرار گرفته و به صورت تسلیم به اوییاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب
و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل و اعزام به کانون اصالح و تربیت پیشبینی شیده اسیت.
مطابق ماده  88قانون مجازات اسالمی جدید دادگاه در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جیرائم
تعزیری می شوند و سن آنان در زمیان ارتکیاب نیه تیا پیانزده سیال تمیام شمسیی اسیت یکیی از
تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
ایف -تسلیم به وایدین یا اوییاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربییت و مواظبیت در
حسن اخالق طفل یا نوجوان شامل معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشیناس و
دیگر متخصصان و همکاری با آنان ،فرسیتادن طفیل ییا نوجیوان بیه یی

مؤسسیه آموزشیی و

فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی ،اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان
تحت نظر پزش  ،جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به ت خیص
دادگاه ،جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
ب -تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند.
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پ -نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ت -اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ث -نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا ی

سال در مورد جرائم تعزیری درجه یی

تا پن .
تصمیمات بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابیل اجیرا
است .اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجیه یی

تیا

پن را مرتکب شدهاند ،ایزامی است.
قانونگذار در تبصره  3بند (ث) ماده  88قانون مجازات جدید این اختیار را به دادگیاه اطفیال و
نوجوانان داده است تا با توجه بیه تحقیقیات بیه عمیل آمیده و همچنیین گیزارشهیای میددکاران
اجتماعی از وضع طفل و نوجوان ،بنا بر اقتضا در تصمیم خود تجدیدنظر کنید .بیا مداقیه در مفیاد
ماده  285قانون آیین دادرسی کیفری و تطبیق آن بیا میاده  88قیانو ن مجیازات اسیالمی ،مالحظیه
میشود که قانونگذار اقدامات تأمینی و تربیتی م ابه در مورد اطفیال و نوجوانیان بزهکیار در نظیر
گرفته است .این تمهیدات که در آیین دادرسی کیفری شکلی است ،محیدود و در قیانون مجیازات
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.
(مهابادی )202 -203 :1393 ،بنابراین مالحظه میشود سیاست کیفری نسبت بیه بزرگسیاالن فیرق
داشته و قوانین جدید مقررههایی در جهت حمایت از اطفال پیشبینی کردهاند.

 -2 -3 -1قواعد حاكم بر تجدیدنظرخواهي
شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد ،اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومیان
بیگناه به هیچ وجه نمیتوان تردید یا تأمیل کیرد .تجدییدنظر در احکیام جزاییی یکیی از راههیای
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

عادالنه نیز رعایت شده ،نمیتوان ضرورت تجدید نظر در احکیام را نفیی نمیود؛ چیرا کیه اشیتباه
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
عادالنه ،قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به عنیوان یی

اصیل مهیم میورد قبیول قیرار گییرد.

(منصورآبادی )77 :1384 ،پس چون این احتمال همی ه وجود دارد که آنچه دادگاه حکم مییکنید
مطابق با واقع و قانون نباشد ،یذا عدایت اقتضا دارد که امکان تجدیدنظر خواهی برای افیراد فیراهم
گردد( .کاتوزیان )685 :1378 ،تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بیازبینی آرای قضیایی
فراهم آمده و اعمال ضابطهمند آن اجرای عدایت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن میسیازد .بیا
یحاظ خطاپذیری انسان ،تجدیدنظر امری کامالً ضروری است .ایبته از نظر مبنایی میتوان مبانی این
حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در ک ف حقیقت ،تضمین بیطرفیی در قضیاوت ،دقیت در
رسیدگیهای قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدایت کیفری مالحظیه نمیود .بیا
این وصف ،هر فرد محکوم به جرم کیفری ،حق دارد که محکومییت و مجیازات او توسیط دادگیاه
عاییتر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قیرار بگیرد .تجدیدنظرخواهی به صراحت در بند  5ماده
 14میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این شکل پیشبینی شده است که« :هرکس بیه خیاطر ارتکیاب
جرمی محکومیت یافته است حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بیاالتر موافیق
قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود» .همچنیین قسیمت دوم میاده  81اساسینامه دادگیاه کیفیری
بینایمللی نیز در این باره مقرر میدارد« :دادستان و یا محکوم علیه بر اساس عیدم تناسیب جیرم و
مجازات میتوانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آییننامه دادرسی و ادییه» نسیبت بیه مییزان مجیازات
تعیین شده تجدیدنظرخواهی نمایند ».کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق ب ر درباره این حیق ییا
تضمین آن ساکت است ،اما ماده  2پروتکل شماره  7کنوانسیون چنین سیکوتی را جبیران نمیوده و
به تصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محکومان سخن گفته اسیت .مضیاف بیر آن از
نظر دادگاه اروپایی حقوق ب ر ،حق مزبور در حق دادرسی عادالنیه منیدرج در میاده  6کنوانسییون
اروپایی حقوق ب ر نهفته است .ماده  232و  233قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقیالب
در امور کیفری در خصوص تجدیدنظر نیز به مواردی اشیاره داشیته اسیت .امیا در میورد سیسیتم
تجدیدنظر با توجه به وضعیت طفل و نوجوان باید گفت که اینگونه مقررههیا در قیوانین و ییوایح
جدید از نوآوریهای است( .الیحیه حماییت از کودکیان و نوجوانیان و قیانون مجیازات اسیالمی
مصوب  )1392در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب  1392نییز قانونگیذار آراء صیادره از
دادگاههای کیفری دو را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته اسیت و دادگیاه میذکور
مرجع صایح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعیی کیفیری اسیت( .میاده
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 426قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  )1392مرجع دیگر تجدیدنظر ،دیوان عایی ک ور است که
اعتراض به آرای صادره از دادگاههای کیفری ی

در آن مرجع مورد بررسی قرار میگییرد .دادگیاه

تجدیدنظر در مرکز هر استان با حضور رئیس یا دادرس علی ایبدل و عضویت دو مست ار ت یکیل
می شود .تفاوت اساسی تجدیدنظر در دادگاه تجدییدنظر اسیتان بیا دییوان عیایی ک یور در نحیوه
رسیدگی است( .مهابادی ،پی ین )287 :از آنجا که هدف مهم دادرسی اطفال بهبود وضعیت رفتاری
آنان است ،پاسخهایی که به بزهکاری اطفال داده میشود هموراره باید با مییزان پی یرفت و بهبیود
رفتار آنان متناسب باشد .به همین خاطر است که احکام و تصمیمات اتخاذ شده در مورد اطفیال از
قابلیت تجدیدنظر مکرر توسط خود دادگاه صادرکننده برخوردار است.

 -1 -2 -3 -1تجدیدنظر در تصمیمات توسط خود قاضي
مطابق ماده  31قانون ت کیل دادگاههای عمومی و انقالب که تکرار ماده هفیدهم اصیالحی قیانون
تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب  1372است و مطابق آن محکومعلییه مییتوانید از دادسیتان کیل
ک ور رسیدگی احکام قطعیت یافته هر ی
تاریخ ابالغ حکم تا ی

از محاکم را که قابیل درخواسیت تجدییدنظر بیوده ،از

ماه درخواست نماید .دادستان کل ک ور در صورتی کیه حکیم را خیالف

بین با شرع یا قانون ت خیص دهد از دیوان عایی ک ور درخواست نقض مینمایید و دییوان عیایی
ک ور در صورت نقض ،حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع میدهد .رأی دادگاه در غییر
موارد مذکور در ماده هجدهم (اشتباه قاضی یا عدم صالحیت وی) غیر قابل اعتراض و درخواسیت
تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده  31عبارت است از :درخواست محکوم علییه ،قطعیی
بودن رأی ،ادعای خالف شرع یا قانون بودن آن ،عدم انقضای بیش از ی

ماه از مهلت تجدید نظر

خواهی یا قطعیت حکم( .فرجایهی )26 :1381 ،بر اساس میاده  381قیانون آییین دادرسیی کیفیری
 1392هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه ،سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یا
اشتباهی در محاسبه صورت گیرد ،چنانچه رأی قطعی باشد یا به علیت عیدم تجدییدنظرخواهی و
انقضای مواعد قانونی ،قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی ن ده باشد ،دادگاه خیود ییا بیه
درخواست ذینفع یا دادستان ،رأی تصحیحی صادر میکند .رأی تصحیحی نیز ابیالغ میی شیود .بیر
اساس تبصره  1ماده فوق ایذکر ،در مواردی که اصیل رأی دادگیاه قابیل واخیواهی ،تجدییدنظر ییا
فرجام است ،تصحیح آن نیز در مدت قانونی ،قابل واخواهی ،تجدیدنظر یا فرجام میباشید .میوارد
فوق ایذکر در مورد پروندههای اطفال نیز جاری است.
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 -2 -2 -3 -1تجدیدنظر و فرجا از آراي مربوط به دادگاه اطفال
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مرجع رسییدگی بیه درخواسیت تجدییدنظر از
آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان ،شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است کیه مطیابق بیا
شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ رئیس قوه قضائیه تعیین میشود .مرجع فرجام خیواهی از آراء
و تصمیمات دادگاه کیفری ی

ویوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ،دیوان عایی ک ور است.

(ماده  444قانون آیین دادرسی کیفری مصوب )1392
این نکته را نیز باید متیذکر شید کیه آرای دادگیاه اطفیال و نوجوانیان در تمیامی میوارد قابیل
تجدیدنظرخواهی است( .ماده  445قانون آییین دادرسیی کیفیری مصیوب  )1392اضیافه بیر ایین
درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را میتوان به سیه مرجیع ذییل
تقسیم کرد:
ایف -دفتر دادگاه صادر کننده حکم؛
ب -دفتر دادگاه تجدیدنظر استان؛
ج -دفتر کانون اصالح و تربیت "در صورتی که طفل در کانون نگهداری شود"( .میاده  446قیانون
آیین دادرسی کیفری مصوب )1392
از این نکته نیز نباید غافل شد که اشخاص زیر مییتواننید از آرای صیادره از دادگیاه اطفیال و
نوجوانان تجدیدنظرخواهی کنند:
ایف -سرپرست قانونی طفل یا وکیل او؛
ب -نوجوان ،سرپرست قانونی یا وکیل او؛
ج -مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان ،برائت ،قرار منع یا موقوفی تعقیب ،تعلیق تعقییب و ییا
قرار بایگانی کردن پرونده( .ماده  447قانون آیین دادرسی کیفری مصوب )1392

 -4 -1مرحله اجراي حکم
مرحله اجرای حکم در فرآیند کیفری اهمیت بسیاری دارد .زیرا ،در این مرحله است که سرنوشیت
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دعوای کیفری و تالشهای صورت گرفته در مرحله دادرسی به نتیجه میرسید .در گسیتره حقیوق
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
مرحله اجرای حکم میتواند در آینده رفتاری آنان تأثیرگذار باشد.

 -1 -4 -1پاسخهاي پیشگیرانه و اجتماعي
در جوامع کنونی بحث جرم شناسی و یافتن راهکارهای پی گیری از وقوع جیرم کودکیان اهمییت
بسیاری دارد .امروزه کیفر رکن اساسی در سیاست جنیایی محسیوب نمییشیود بلکیه در سیاسیت
جنایی به مفهوم موسع آن مقویه "پی گیری از جرم" 1جایگاه ویوهای دارد .بیه طیورکلی پی یگیری
به عنوان یکی از سیاستها و اقدامات اساسی در حیوزه کنتیرل جامعیه محسیوب مییشیود .ایین
سیاست به کلیه اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم بازدارنده از وقوع جیرم و انحیراف و
کوروی معطوف میباشد و از این جهت ی

"سیاست پی ینی" است که در برابر انواع مجازاتهیا

و اقدامات تامینی و ترتیبی که "سیاست پسینی" است قرار میگیرد و از آن کارآمدتر و موثرتر و از
نظر هزینه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفهتر است( .اسحاقی )2 :1382 ،مؤیفههای ایین
مفهوم را میتوان به شرح ذیل بر شمرد:
 -1اقدام پی گیرانه تدبیری است که قهرآمیز یا سرکوبگر نباشد .بنابراین ،ضمانت اجراهای کیفری،
چه با سزادهی یا اصالح یا بازپروری و  ...از گستره مفهوم جرم شناسانه پی گیری خارج است؛
 -2اقدام پی گیرانه اگر به ر ی ه کنی جرائم نیانجامید ،بایید از شیمار آن بکاهید ،بیه دیگیر سیخن
پی گیری از جرم در بردارنده تدابیری است که بر" فرایندگذار اندی ه مجرمانه بیه فعیل" تیأثیر
بگذارد؛
 -3اقدام پی گیرانه تدبیری است که به طور مستقیم به پی گیری اختصاص یافته باشد .بنابراین ،اثر
نهادهایی چون "آموزش و پرورش" را تنهیا بیه طیور غییر مسیتقیم و در کنیار دیگیر تیدابیر و
ابزارهای میتوان پی گیرنده به شمار آورد.

1- Prevention of Crime
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 -4بر اقدام پی گیرانه موقعیتها و شرایط محیطی نیز مؤثر اسیت .یعنیی پی یگیری بایید همزمیان
دربردارنده فرد و محیط پیرامون او باشد( .اسحاقی)2 :1382 ،
در پی گیری اجتماعی برای ایجاد تغییرات و اصالحات فردی و محیطی که منجیر بیه اصیالح
جامعه و فرد و همچنین منجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همی گی مییگیردد ،تاکیید
شده است .در پی گیری اجتماعی از طریق آموزش ،تربیت ،ترغیب و تنبیه افیراد جامعیه سیعی در
یادگیری و فهم ارزشها و ضد ارزشها است تا فرد بتواند عملکیرد خیود را میورد ارزییابی قیرار
دهد.

 -1 -1 -4 -1پاسخهاي پیشگیرانه
تردیدی نیست که بزهکاران در به جریان انداختن فرایند عدایت کیفری نقش مهمی ایفیا مییکننید.
عدایت کیفری به طور کلی مفهومی در بردارنده نهادها یا کارگزاریهای پاسخ گو در برابر حفیظ و
پ تیبانی از نظم و اجرای عدایت است .این نهادها و کارگزاری ها عبارت انید از پلییس ،مقیام هیا و
مراجع پیگرد ،دادگاههای کیفری و دیگر نهادها و یا کارگزاریهای اصالحی و تربیتی– مانند مراکیز
خدمات تعلیق مراقبتی ،کانون اصالح و ترتبیت و سازمان زندان ها – که حرکیت چیرخ هیای نظیام
عدایت کیفری را تداوم می بخ د .ایبته در مفهومی گسترده ،عدایت کیفری را می تیوان در بردارنیده
ی همه فرایندهایی دانست که با هدف اجرای عدایت به جرم پاسخ می دهند و از آنجا کیه در کنیار
دستگاه قضایی و پلیس ،نقش قانون گذار نیز در آن بسییار مهیم و اساسیی اسیت .مرحلیهی قیانون
گذاری و جرم انگاری را نیز می توان به منزیه نخستین سطح عدایت کیفری به شمار آورد .به دیگیر
سخن ،عدایت کیفری شامل حقوق ناظر بر تعییین جیرم و مجیازات و هیم در برگیرنیده قواعید و
مقررات ناظر بر رسیدگی جرم ها و مجازات های قانونی تعیین شده است( .رایجییان اصیلی:1384 ،
 )101 -102اجرای عدایت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پاییه دادرسیی عادالنیه نیسیت،
بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزهکار و حقوقی برای او در چارچوب ی

رفتار منصیفانه اسیت

که ضمن رعایت حقوق متهمان ،با تعیین گناه کاری یا بی گناهی آنان ،حقوق و نیازهای بزهکیاران
را نیز در نظر بگیرد .پاسخهای پی گیرانه نسبت به جرائم اطفال بیه سیه گیروه پی یگیری قضیایی،
پی گیری تقنینی و پی گیری اجرایی تقسیم میشود.
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 -1 -1 -1 -4 -1پیشگیري با معیارهاي تقنیني
در این حوزه نقش قانونگذاری در تدوین قوانین حمایتی در قلمرو ماهوی و شکلی قابیل بررسیی
است .کودکان در فرآیند عدایت کیفری نیازمند قوانین و تیدابیری هسیتند کیه از آنهیا در جرییان
دادرسی و اجرای احکام کیفری حمایت کند .همینطیور در میورد قیوانین میاهوی بایید تیدابیری
اندی یده شود تا از کودکان در مقابل بزه دیدگی حماییت شیود .در اییران پی یگیری از بزهکیاری
کودکان ،از رهگذر معیارهای تقنینی ،نیاظر بیه جیرمانگیاری حمیایتی (شیامل جیرم انگیاریهیای
رفتارهای آسیب زا) ،کیفرگذاری 1حمایتی (اعمال کیفرهیای مناسیب بیه حیال طفیل) و سیرانجام؛
پیشبینی ساز و کار جبران 2آثار ناشی از بزه (ناظر به جبران آثار مادی و جبران آثار معنوی) اسیت
که سه ضلع مثلث حمایت خاص کودکان را در حقوق کیفری ماهوی ت کیل میدهند .مؤیفیههیای
مذکور به دنبال یکدیگر و جهت حمایت از کودک مورد توجه اسیت .اتخیاذ سیاسیت حمیایتی در
ی

ضلع مثلث ،نمیتواند به اهداف خود نائل شود .پی گیری از بزهکاری کودکان در این مرحلیه،

عالوه بر اتخاذ سیاستهای خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرگذاری حمایتی ،تأکید اساسیی بیر
سازوکار جبران است( .زینایی)58 :1384 ،

 -2 -1 -1 -4 -1پیشگیري با معیارهاي قضایي
پی گیری قضایی ناظر به اعمال سیاستهایی است که از بزهکاری کودکان در مرحله اجرای حکیم
پی گیری میکند .در مرحله صدور حکم ،قاضی پرونده باید نسبت به بزهکار ،به جهت نیوع جیرم
که از جرائم شدید محسوب میشود ،کیفر متناسب را تعییین و میورد حکیم قیرار دهید .بنیابراین،
پیشبینی نظام ضمانت اجراهای خاص در این زمینه ضروری است .حکمی که برای کودک صیادر
میشود باید در مرحله اول متضیمن عیاییتیرین منیافع کیودک باشید و در مرحلیه بعیدی جهیت
جلوگیری از آسیبها و صدمات ،دوباره تعیین شود و در آخر با سازوکارهای جبیران آثیار (شیامل
آثار مادی و معنوی) و سپردن وی به مکانی که مصلحت طفل همراه باشد ،همسو شیود( .رایجییان
اصلی )125 :1384 ،ت کیل پرونده شخصیت در مرحله رسیدگی در دادگاه ،میتواند در نوع احکام
صادره توسط قاضی مؤثر باشد .با توجه به پرونده شخصیت کیودک کیه در بردارنیده اطالعیاتی از
وضعیت فردی و اجتماعی کودک است ،میتوان در جهت عیاییتیرین منیافع کیودک مبیادرت بیه
1- Penalization
2- Reparation
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صدور حکم کرد .در این مرحلیه بایید حفیظ حیریم خصوصیی کیودک ،عیاییتیرین میافع وی و
معیارهای پی گیری خاص برای جلیوگیری از تکیرار بزهکیاری طفیل ،میورد توجیه قیرار گییرد.
همچنین باید خود کودک – در صورت اقتضا -در انتخاب نوع حکم صادره م ارکت داشته باشید.
اضافه بر این اگر حکمی مبنی بر جدا کردن کودک از خیانواده و نگهیداری وی در نهادهیای شیبه
خانواده و یا خانوادههای دیگر صادر شود ،باید نظارت کافی بر وضعیت کودک به عمل آید به ایین
ترتیب ،در جهت سیاستهای بازپرورانه ،باید سازوکارهای خاصی را پیشبینی کرد تیا عیاییتیرین
منافع کودک ،حتی پس از جدایی وی از خانواده ،مورد یحاظ قرار گیرد .نظارت بر وضعیت کودک
باید به صورت دورهای و توسط اشخاص خاصی صورت گیرد که دادگاه تعیین میکند .این نظارت
م مول احکام جدایی موقت از خانواده ،احکام مبنی بر جبران خسارت از کودک و احکام ناظر بیر
درمان وی نیز میشود( .عباچی)3 -15 :1380 ،

 -3 -1 -1 -4 -1پیشگیري با معیارهاي اجرایي
پی گیری اجرایی از بزهکاری کودکان ،ناظر به نهادهای اجرای حکم دادگیاه و همچنیین نهادهیا و
سازمانهای خدماتی ،درمانی و حمایتی است که در حین اجرای حکم ممکن اسیت کیودک بیه آن
نهادها ارجاع شود .عالوه بر نحوه برخورد پلیس و مقام و مرجع قضایی با طفل ،نوع رفتار مقامات
و مسیویین نهادها یا مؤسساتی که کودکان بزهکار در آن جا نگهداری میشوند میتواند مهم باشید.
کودکی که به یحاظ خ ونت وارده از سوی خانواده مجبور به ترک این نهیاد بیوده و بیه اجبیار در
مکانها و نهادهای دیگری نگهداری میشود .باید با رفتار صیحیح و منطقیی مواجیه شیود .چنیین
کودکی دچار تخریب شخصیتی بوده و به یحاظ اعمال روشهای اصالح و بازپروری است که وی
را خارج از خانواده نگهداری میکند تا طفل را عالوه بر سازگاری مجدد ،از احتمال بیزه دوبیاره از
سوی خانواده دور کنند .حال اگر چنین رفتاری از سوی مقامات و مسیویین این نهادها و مؤسسات
جایگزین اعمال شود ،تکرار بزه دیدگی کودکان ،آن هم به شکل مخربتری ،مییتوانید بیه وجیود
آید .ایجاد نهادهای استاندارد جهت نگهداری کودکان بزهکیار و آمیوزش کارکنیان در ایین مقوییه
مورد بررسی خواهد بود .نهادهایی که در خصوص حمایت از کودکیان بزهکیار و از طرییق ارائیه
خدمات ،فعاییت میکنند ،به عنوان مهمترین نهادها جهت کاهش آسیبهای وارده (مادی ،معنیوی،
روانی ،عاطفی و جسمی) بر کودک بزهکار ،مطرح هستند .از جمله این نهادها مییتیوان بیه مراکیز
ارائه خدمات پزشکی ،روانپزشکی ،م اوره و روانشناسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی اشاره کرد.
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به نظر میآید که چنین مؤسساتی باید تحت نظارت قرار گیرد تا احتمال هر گونیه تخطیی در ایین
زمینه کاهش یابد( .عباچی)25 :1396 ،

 -2 -1 -4 -1پاسخهاي اجتماعي
منظور از این پاسخها ،پاسخهایی هستند که با م ارکت جامعه مدنی و با هدف آمیوزش اجتمیاعی
اطفال و نوجوانان بزهکار اعمال میشود .در این رویکرد ،دادرسی رسمی کیفری و تماس کودک یا
نوجوانان با نظام قضایی اجتناب میشود ،اقدامات جایگزین متمرکز بر حیل و فصیل منازعیات بیه
روشهای مسایمت آویز و دوری از خ ونت و آگاهی بخ یدن به کودک یا نوجوان نسبت به قیبح
رفتار خود و ایجاد حس مسیوییت پذیری در اوست .این روشها که در نظام حقیوقی ک یورها رو
به گسترش است ،در خصوص جرائم کوچ

و متوسط و م روط به اعتراف کودک یا نوجوانان و

فاقد سابقه سوء او اعمال گردیده و کارآمدی مناسیبی از خیود بیروز دادهانید .نکتیه شیایان توجیه
اقدامات جایگزین یا پاسخ های اجتماعی ،این است که قاضی باید بتوانید همکیاری گسیتردهای بیا
کلیه ی افراد مرتبط با دادرسی از قبیل پلیس ،دادستان ،مددکار اجتماعی ،وکال ،خانوادههیا ،کارکنیان
زندانها و سازمانهای دویتی و غیردویتی دویتی داشته باشد و این امکیان توسیط قانونگیذار بیرای
قاضی پیشبینی شود .در ماده  11مقررات پکن و قسمت ب بند  3ماده  40معاهده حقیوق کیودک
بر ضرورت پیشبینی اقدامات جایگزین در نظام قضایی تاکید شده است .پاسخهیای اجتمیاعی ییا
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 به کارگیری مهارت بزهکار ،توبیخ و مراقبت ،ارائه خدمات عام ایمنفعه و  ...است
پووهش های انجام شده در خصوص تأثیرگذار بودن این گونه پاسخها نسبت به اطفال بزهکیار
ن انگر موفقیت این اقدامات جایگزین است( .خواجه نوری )129 -132 :1386 ،بنیابراین شایسیته
است قانونگذار ایرانی نیز تالش الزم را در راستای استفاده هر چیه بی یتر از ایین اقیدامات میورد
توجه قرار دهد.

 -2 -4 -1پاسخهاي اصالحي و تنبیهي
پاسخهای اصالحی و تربیتی را میتوان پاسخهایی دانست که هیدف اصیالح اخالقیی را از طرییق
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آموزش در مراکز ویوه اصالح و تربیت دنبال میکند .این رویکرد را شاید بتوان از جمله سنتیترین
رویکردهایی دانست که در زمینه پاسخ به بزهکاری اطفال وجود داشته است .از سیوی دیگیر بایید
در نظر گرفت که قانونگذار در مورد کودکان و نوجوانان نیز پاسخهای تنبیهی در نظر گرفته است.

 -1 -2 -4 -1پاسخهاي اصالحي
هرگاه جرمی ارتکاب یابد برای جبران خسارت وارده و نیز حمایت از نظم عمومی و ایجاد عدایت
و نهایتاً بازگ ت مجرم به جامعه تحصیل مجازات توسط مرتکب جیرم ضیروری اسیت .از جملیه
ویوگیهای این نوع پاسخها ارعاب فیردی و جمعیی اسیت( .روالن )28 :1384 ،اگیر چیه مطیابق
قوانین کیفری ،اطفال فاقد مسیوییت کیفری بوده و از مجازات معاف هسیتند بیا وجیود ایین بیرای
جلوگیری از بزهکاری مجدد آن ها و حمایت از جامعه در برابر گزند جرائم این افیراد ،الزم اسیت
که اقدامات موثری در جهت اصالح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید.
پس از صدور حکم و اعزام اطفال به کانون اصالح و تربیت وی مانند دیگر مددجویان مقیم در
کانون اصالح و تربیت مورد پذیرش در قسمتهای مختلف قرار گرفته و به قسیمتهیای مربوطیه
فرستاده میشود تا در صورت یزوم حرفه آموزی ،و مورد آموزش قرار گیرد و یا در صیورت ارائیه
خدمات مربوط به توافق مسیول واحد ،سیاعت حضیور فیرد م یخص شیود و در طیول سیاعات
م خص شده فرد موظف به حضور و انجام وظیفه محویه باشد و در ساعات حضور فرد در کانون
با وی مانند دیگر مددجویان کانون رفتار میشود و در صورت داشتن م کل جسمی یا روانی و ییا
حقوقی ،فرد می تواند از خدمات قسمت قضایی ،میددکاری ،روانشناسیی ،بهیداری و ....بهیرهمنید
شود .در مورد مددجویانی که محکوم به حبس در خانه هستند ،مددکار اجتماعی با هماهنگی واحد
قضایی تا پایان مدت محکومیت هر هفته چند بار به مزل مددجو رفتیه و از نزدیی

بیا م یکالت

مددجو و خانواده برخورد نموده و در صورت یزوم به آنها کم های الزم را مینماید و همچنیین
در طول روز تا پایان محکومیت به طور متناوب با خانواده مددجو تماس تلفنی برقرار میشیود تیا
ضمن اطالع از حضور مددجو از م کالت وی آگاه شوند( .باصری)116 :1387 ،
قانونگذار ایرانی در قانون ت کیل دادگاه اطفال مصوب سال  1338خورشیدی با اویوییت دادن
به امر اصالح و تربیت اطفال ،تدبیر اعزام به کانون اصالح و تربیت را هم برای گروه سنی  6تا 12
سال و هم برای گروه سنی  12تا  18سال مقرر داشته است .این تیدبیر بیا هیدف بهبیودی حسین
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اخالق طفل مورد اشاره قرار گرفته و به صورت تسلیم به اوییاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب
و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل و اعزام به کانون اصالح و تربیت را هم برای گروه سنی
 6تا  12سال و هم برای گروه سنی  12تا  16سال مقرر داشته بیود .بیر اسیاس تبصیره  2میاده 49
قانون مجازات اسالمی سابق تدابیر اصالحی به صورت تنبیه بدنی اطفال توسط وایدین یا به حکیم
دادگاه مورد توجه واقع شده است .در مورد پاسخهای اصالحی و تربیتیی قابیل اعمیال نسیبت بیه
اطفال بزهکار میتوان به مواردی چون مراجعه به مددکار اجتمیاعی ییا روان یناس و همکیاری بیا
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
نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را منع میکنید ،جلیوگیری از رفیت و آمید طفیل ییا
نوجوان به محل های معین و  ...تدابیر مذکور باید به توسط وایدین یا اوییاء و یا سرپرسیت قیانونی
انجام شود( .شاملو)201 -209 :1390 ،

 -2 -2 -4 -1پاسخهاي تنبیهي
در زمینه واکنش هیای تنبیهیی نییز بایید گفیت :در حقیوق موضیوعه اییران در دورههیای مختلیف
قانونگذاری واکنش های تنبیهی گوناگونی مقرر شیده اسیت .در قیانون مجیازات عمیومی مصیوب
 1304خورشیدی ،برای کودکیان و نوجوانیان  12تیا  15سیال در صیورت ارتکیاب کلییه جیرائم،
مجازات بدنی شالق  10تا  50ضربه و برای نوجوانان  14تا  18سال در صورت ارتکیاب جناییت،
حبس در دارایتادیب تا  5سال و در صورت ارتکاب جنحه ،حبس زیاده از نصف حداقل و کمتر از
نصف حد اعالی مدت مقرر برای مرتکب بزرگسال مقرر شده بود .قیانون ت یکیل دادگیاه اطفیال
بزهکار مصوب  1338خورشیدی و اصالح قانون مجازات عمومی سیال  1352خورشییدی ،صیرفاً
واکنش تنبیهی نگهداری در کانون اصالح و تربیت را بر حسب نوع جرم ارتکابی و سطوح مختلف
سنی پیشبینی کرده بود .قانون مجازات اسالمی مصوب  1370خورشیدی با معیار حد بلوغ شرعی
برای دختران  9سال قمری و پسران  15سال قمری ،چهار واکنش تنبیهی شامل نگهداری در کانون
اصالح و تربیت ،تنبیه بدنی به نحو مطلق و ضمان عاقله و جبران خسارت پیشبینی نمیوده اسیت.
(زینایی)75 :1388 ،
در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392نیز سلب آزادی برای پاسخدهی به شماری از کودکان
و نوجوانان بزهکار شناسایی شده است .به این صورت که مطابق تبصره  1ماده  8اساساً اسیتفاده از
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این واکنش نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار زیر  12سال ممنوع بوده و بر این اساس مقامهای
قضایی نمی توانند این دسته بزهکاران را به این پاسخ محکوم کنند .به موجب این تبصره تصمیمات
مذکور در بندهای ت و ث فقط درباره اطفال و نوجوانیان  12تیا پیانزده سیال قابیل اجیرا اسیت.
بنابراین ،نظام عدایت کیفری ،با توجه به بند ث ماده مذکور میتواند در صورت ارتکاب جرمهیای
تعزیری درجه ی

تا پن نسبت به محکوم ساختن کودکان و نوجوانان دوازده تیا پیانزده سیال بیه

سلب آزادی در کانون اصالح و تربیت تصمیمگیری نماید.
عالوه براین ،مطابق تبصره  2ایین میاده ایین دسیته از کودکیان و نوجوانیان چنانچیه مرتکیب
جرم های دارای کیفر حد و قصاص شوند ،میتوانند م مول تدابیر سیایب آزادی قیرار گیرنید .بیر
اساس تبصره مذکور" :هر گاه نابایغ مرتکب یکیی از جیرائم موجیب حید ییا قصیاص گیردد ،در
صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد ،به یکی از اقدامات مقیرر در بنیدهایت و ث
محکوم میشود "...به این سان ،ارتکاب جرمهای مستوجب مجازات قصاص یا حد زمینهای بیرای
استفاده از واکنش های سلب کننده آزادی در برابر کودکان و نوجوانان بزهکار دارای سن دوازده تیا
پانزده سال فراهم میآورد .بنابراین ،به موجب این سیاست بهرهگیری از تدابیر سایب آزادی نسیبت
به کودکان و نوجوانان بزهکار زیر دوازده سال؛ خواه مرتکب جرمهیای تعزییری و خیواه مرتکیب
جرمهای دارای کیفر حد یا قصاص؛ مطلقاً امکانپذیر نمیباشد( .نیازپور)196 -197 :1393 ،
با وجود این ،قانونگذار ایران برای پاسخ دهی به نوجوانان بزهکار دارای سن پانزده تیا هیجیده
سال استفاده از این واکنش را به رسمیت شناخته است .مطابق ماده  : 89درباره اطفال و نوجوانیانی
که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 ،تا  15سال تمام شمسی اسیت
حسب مورد ،دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
ایف -تسلیم به وایدین یا اوییاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربییت و مواظبیت در
حسن اخالق طفل یا نوجوان
تبصره -هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد
به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
 -1معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
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 -3اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزش
 -4جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به ت خیص دادگاه
 -5جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین»
این موارد به قسمت اول مربوط میشد که بیان شد که طفل به پدر و مادر تحویل داده میشیود
و از آنها تعهد گرفته میشود .اما قسمت دوم شامل موارد ذیل است:
ب -تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجیوان بدانید بیا
ایزام به انجام دستورهای مذکو ر دربنید (اییف) در صیورت عیدم صیالحیت واییدین ،اویییا ییا
سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها بیا رعاییت مقیررات میاده ()1173
قانون مدنی در تبصره آن نیز آمده است تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبیول
آنان است.
پ -نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ت -اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ث -نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا ی

سال در مورد جرائم تعزیری درجه یی

تا پن .
عالوه براین ،ماده  90قانون مجازات اسالمی مصوب  1392نیز درباره حقوق کودکان از اهمیت
زیادی برخوردار است زیرا تاکید میکند" :دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسییده از وضیع
طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربیت ی
نگهداری را تا ی

بار در رأی خود تجدیدنظر کند و میدت

سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به وییی ییا سرپرسیت

قانونی او تبدیل نماید .تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخیاذ مییشیود کیه طفیل ییا
نوجوان حداقل ی پنجم از مدت نگهداری در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد .رأی دادگاه
در این مورد قطعی است .این امر مانع استفاده از آزادی م روط و سایر تخفیفات قانونی بیا تحقیق
شرایط آنها نیست".
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بنابراین در قانون مجیازات اسیالمی مصیوب  1392بیا پیذیرش مسییوییت تیدریجی اطفیال و
نوجوانان و درجه بندی جرائم تعزیری ،شاهد تحوالت زیادی هستیم .ایین تحیوالت در دو بخیش
جرائم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است .در مورد جرائم تعزیری در مورد کودکیان زییر
 9سال مرتکب این جرائم ،فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخیاذ مییشیود .درخصیوص کودکیان و
نوجوانان  9تا  15سال (دوره دوم و سوم) تصمیمهایی برای اصیالح و تربییت آنیان بیا تأکیید بیر
مسیوییت وایدین و دیگر سرپرستان قانونی ،گرفته میشود که از جمله؛ واگذاری کودک به واییدین
و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربییت کیودک و نوجیوان ییا در صیورت صیالحیت
نداشتن وایدین ،واگذاری کودک به افراد یا مؤسسات دیگر قابیل ذکیر اسیت .ایبتیه در ایین میورد
مقررات مربوط به ماده  1173قانون مدنی ،در مورد سلب حضانت از وایدین نیز باید رعایت شیود.
در مورد نوجوانان  15تا  18سال نیز ،ماده  89تکلییف را روشین کیرده و براسیاس آن درصیورت
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
طبقهبندی جرائم تعزیری به درجههای مختلف ،برای هر دوره سنی از کودکان درجیههیایی از ایین
نوع مجازات اعمال میشود.
در مورد جرائم دارای حد و قصاص نیز باید گفت که به موجب تبصیره  2میاده  ،88در میورد
اطفال مذکر  12تا  15و قبل آن یعنی  9تا  ،12نیز همیان تصیمیمهیای منیدرج در میاده  88اتخیاذ
میشود .قابل تجدیدنظر بودن این تصمیمها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کیودک
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
مورد کودکان بایغ کمتر از  18سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان ،از جمله میوارد
مهم و قابل توجه در قانون جدید است.
نتیجهگیري
اختصاصی شدن رسیدگی به بزهکاری کودکان و نوجوانان همچنان کیه اهیداف خاصیی را در پیی
دارد ،دالیل و علل خاصی را نیز داشته است که ناشی از خصوصیات وییوه ایین نیوع از بزهکیاری
بوده است .آنچه مسلم است شرایط ،اوصاف ،دالیل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکیاری در عیین
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حال که آن را از سایر جرائم ارتکابی عمدی متمایز میسازد ،آگاهی از ایین اوصیاف اختصاصیی و
نهایتاً دارا بودن تخصص متمایزی را اقتضا دارد .بر اسیاس همیین ضیرورت ،نظیامهیای حقیوقی،
شرایط ویوهای برای دادرسی اطفال بزهکار پیشبینی نمودهاند که از این حیطه مهمترین آنها ایجاد
پلیس ویوه اطفال ،وظایف ضابطان دادگستری و وظایف بیازپرس و قاضیی صیادر کننیده حکیم و
دیگری ،نحوه م ارکت کارشناسان فنی و تخصصی و سازمانهای مردم نهیاد در پروسیه دادرسیی
است .در قانون آیین دادرسی کیفری  1378با توجه به فقدان حکم خاص در برخیی میوارد امکیان
اعمال مقررات عمومی نسبت به اطفال وجود داشت .اما در قانون آییین دادرسیی کیفیری مصیوب
 1392قانونگذار ت ریفات ویوهای را برای تحقیقات مقدماتی ،محاکمه و نحوه اجیرای تصیمیمات
قضایی مربوط به کودکان و نوجوانان تعریف کرده است .قانون جدید نوعی دادرسی افتراقی بیرای
اطفال بزهکار و اشخاص کمتر از  15سال و کودکان بایغ کمتر از  18سال تدارک دییده اسیت کیه
جنبه انعطاف پذیر و سریع دارد و به گونهای است کیه قاضیی بیر اسیاس آنهیا بی یتر بیه دنبیال
بازپروری و تربیت طفل است تا مجازات آن ،به عالوه در مورد جرائم افراد زیر  15سال ،وظیایف
تحقیق و دادرسی را ی

قاضی انجام میدهد به طیوری کیه بیازپرس حیق تحقییق نیدارد و همیه

وظایف بازپرس توسط قاضی دادگاه انجام میشود و ایبته نهادهای مردم نهاد ،خانواده و وایدین در
کلیه مراحل فرایند کیفری حضور داشته و با نظام عدایت کیفیری همکیاری مییکننید .بنیابراین ،در
دادرسی حمایتی اطفال و نوجوانان بزهکار رسیدگی مقیدماتی از جملیه تعقییب و تحقییق توسیط
دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام میگیرد و دادگاه کلیه وظایفی که برابر قانون
به عهده ضابطان دادگستری است را راسا انجام میدهد .بنابراین م اهده میشود که دادرسی اطفال
به سمت نوعی حمایت از کودکان و نوجوانان پیش میرود که نمیود آن در قیانون آییین دادرسیی
کیفری مصوب  1392و سایر قوانین و یوایح تقدیمی به مجلس ظاهر شده است.
با این مقدمه میتوان گفت که تصویب قوانین جدید مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قیانون
مجازات اسالمی مصوب  1392تحول دو حوزه حقوق کیفری ماهوی اطفال و نوجوانان و دادرسی
ویوه آنان را شامل میشود .در زمینه حقوق کیفری اطفال و مسیائل میاهوی مربیوط بیه آن مسیأیه
مسیوییت کیفری و متنوع کردن پاسخهای در نظر گرفته شده برای بزهکاری اطفال مورد توجه قرار
گرفته است .در این حوزه با توجه به ارتباط آن با مقررات شرعی ،تیدوین کننیدگان ایین قیانون از
تغییر در معیارهای شرعی مربوط به مسیوییت تجدیدنظر نکرده ،ویی سعی نمودهانید کیه از طرییق
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دستهبندی سنی اطفال و متناسب کردن اقدامات موردنظر با شرایط سنی آنان ،از تبعات منفی پیایین
بودن سن مسیوییت کیفری در ایران جلوگیری کنند .توضیح آنکه ،تعیین سن بلیوغ بیهعنیوان سین
مسیوییت کیفری اطفال و نوجوانان آنان را در معرض اعمال مجازات کیفری سنگین چیون اعیدام،
حبس ابد و غیره قرار میدهد .عالوه بر این عدم پیشبینی پاسخهیای متناسیب بیا رشید تیدریجی
اطفال و نوجوانان ،زمینه را برای اعمال پاسخهای کیفری یکسان برای آنان فراهم آورده است.
اما در قسمت دادرسی اطفال نیز سعی شده است که با در نظر گرفتن مقیررات بیینایمللیی در
این مورد ،تجربه سایر ک ورها و نیز گرایشهای موجود در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان ،زمینه
تدوین ی

دادرسی ویوه اطفال و نوجوانان در ایران فراهم آیید .در مقیررات مربیوط بیه دادرسیی

رهیافت های تربیتی -ترمیمی نقش مهمی ایفا کردهانید .بیا وارد سیاختن اندی یههیای ترمیمیی در
مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392سعی شده است که از توسل بیرویه به مجازات
حبس در کانون اصالح و تربیت جلوگیری شود .زیرا هر چند کیه نگهیداری ییا حیبس در کیانون
اصالح و تربیت پاسخی تربیتی است ،اما همین محیط بسته کانون زمینه را برای برخی آسییبهیای
احتمایی به اطفال و نوجوانان فراهم میآورد .حال آنکه در رویکرد ترمیمی پاسخهیای آموزشیی و
تربیتی در بستر اجتماع به اجرا در میآیند .اتخاذ تدابیر ترمیمی در قانون جدید کیفری از نقاط قابل
توجه و مهم آن است  .قابل ذکر است کیه در ایین قیانون جدیید در تطبییق بیا قیوانین ک یورهای
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

از کودکان و نوجوانان میتواند تا حدود زیادی حقوق این ق ر آسیب پذیر را تضمین کند.
یکی از مواردی که در دادرسی اطفال مهم مینماید حضور کارشناسان غییر حقیوقی اسیت .در
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1378این ضرورت ،مسکوت و مغفول باقی مانیده اسیت اگیر
چه بر حسب اقتضا استفاده و ارجاع به نظریات کارشناسان متخصص مورد پیشبینیی قیرار گرفتیه
است .اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیه صیورت قابیل قبیولتیری ضیرورت اسیتفاده از
نظرات کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته است .بر اساس ماده  298قیانون آییین دادرسیی کیفیری
مصوب  1392دادگاه اطفال از ی

قاضی و دو نفر م اور ت کیل میشود .بنابراین این قانون بیرای

اویین بار به نیاز دادگاه های اطفال به اسیتفاده از نظیرات کارشناسیان غییر حقیوقی تاکیید ورزیید،
همانطور که در این ماده آمده است دادگاه اطفال از دو م اور ت کیل میشیود کیه ایین امیر ن یان
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دهند اهمیت نظرات آنها است ،هر چند که بر اساس شق آخر میاده  298نظیرات م یاوران بیرای
قاضی دادگاه اطفال ایزام آور نبوده و حایت م ورتی دارد .ابتدا باید گفت که بر خالف قانون سیال
 1378که وظایف ک ف جرم و تحقیقات مقدماتی اطفال به ضابطان دادگسیتری سیپرده شیده بیود
یکی از نهادهای جدیدی که در زمینه ک ف جرم و تحقیقات مقیدماتی اطفیال فعایییت مییکننید،
پلیس ویوه اطفال است .ضرورت ت کیل پلیس ویوه اطفال و نوجوانان در قانون جدیید را بایید در
اهمیت نخستین برخورد نیروی انتظامی با اطفال و نوجوانان بزهکار دانست .بیرای رعاییت همیین
مصلحت است که در قانون ت کیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب  1338و نیز به موجیب میاده 221
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1378وظایف ضیابطان دادگسیتری بیه قضیات دادگیاه اطفیال
واگذار شده است .در قانون  1378کلیه اقدامات اعم از تعقیب ،تحقیق و رسیدگی به جرائم اطفیال
و نوجوانان کمتر از  15سال تمام خورشیدی ،به شرط آنکه مجیازات قیانونی جیرم ارتکیابی فقیط
حبس کمتر از  3سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآیید و
دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است ،انجام میدهد .در
غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قیانون انجیام مییشیود.
مطابق تبصره  1ماده  285قانون آیین دادرسیی کیفیری مصیوب  1392تحقیقیات مقیدماتی تمیامی
جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میی آیید و دادگیاه
مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام میی دهید
یکی از ابتکارات قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،اختیارات قانونی شناختهشده برای سازمانهیای
مردم نهاد در ماده « 66اقامه دییل کردن» است .در این خصوص سازمانهیای میردم نهیاد در همیه
مراحل دادرسی اطفال شرکت جسته و میتوانند برای اقامه دالیل ان و در هیر مرحلیه از دادرسیی،
دخایت کنند .همچنین از دیگر اختیاراتی که قانونگذار در این ماده به سیازمانهیای میردمنهیاد داده
است« ،حق اعتراض» نسبت به آرای مراجع قضایی است .بنابراین با جایگاهی که قانون جدید آیین
دادرسی کیفری به سازمانهای مردمنهاد داده است ،این سازمانها میتوانند از ی

سیو بیا «اعیالم»

جرم ارتکابی به مراجع قضایی ،منجر به «ک ف و تعقیب» جرم اعالمی شوند و از سیوی دیگیر بیا
توجه به اختیاراتی که قانونگذار در زمینه روند دادرسی کیفری بیه ایین سیازمانهیا داده اسیت ،بیه
منظور دفاع از حقوق بزه دیده مورد نظر ،دالییل اسیتنادی خیود را بیه مرجیع صیایح ارائیه کننید و
همچنین در صورتی که رأی صادرشده از مرجع قضایی را عادالنه ت یخیص ندهنید ،بیه آن (رأی)
اعتراض کنند.
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کیفری" ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،دان گاه کاشان.

.9

خایقی ،علی ( ،)1392آیین دادرسي كیفري ،تهران ،انت ارات شهر دانش.

 .10خایقی ،علی ( ،)1393نکتهها در قانون آیین دادرسي كیفري ،تهران ،انت ارات شهردانش.
 .11خزانی ،منوچهر ( ،)1377فرایند كیفري ،مجموعه مقاالت ،تهران ،انت ارات گن دانش.
 .12خواجه نوری ،یاسمن (" ،)1386سیاست جنیایی قضیایی اییران در قبیال کودکیان بزهکیار"،
فصلنامه مطایعات پی گیری از جرم ،شماره .4
 .13رایجیییان اصییلی ،مهییرداد (" ،)1384بییزه دیییدگان و نظییام عییدایت جنییایی" ،مجلییه حقییوقی
دادگستری ،شماره  52و .53
 .14روالن ،نوبر ( ،)1384متن سخنرانی درباره "انتقام جویی و تحول آن از دیدگاه انسان شناختی
حقوقی" ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ،مجله تخصصی دان یگاه علیوم اسیالمی
رضوی ،شماره .3
 .15زراعت ،عباس ( ،)1393آیین دادرسي كیفري ،جلد اول ،تهران ،انت ارات میزان.
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 .16زراعت ،عباس ( ،)1393آیین دادرسي كیفري ،جلد دوم ،تهران ،ن ر میزان.
 .17زینایی ،امیرحمزه (" ،)1382حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاههای آن" ،فصلنامه
رفاه اجتماعی ،سال سوم ،شماره .9
 .18زینایی ،امیرحمزه (" ،)1384نوآوریهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چیایشهیای
فرآوری آن" ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال دوم ،شماره .7
 .19زینایی ،امیرحمزه (" ،)1388جهانی شدن حقیوق کیفیری در قلمیرو حماییت از کودکیان در
برابر بزه دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق اییران" ،رسیایه دکتیری حقیوق کیفیری و جیرم
شناسی ،دان گاه تربیت مدرس.
 .20شاملو ،باقر ( ،)1390عدالت كیفري اطفال ،تهران ،ن ر جنگل.
 .21طه ،فریده و اشرافی ،ییال ( ،)1390دادرسي عادالنه ،تهران ،ن ر میزان ،چاپ دوم.
 .22عباچی ،مریم ( ،)1380حقوق كیفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد ،تهیران ،انت یارات
مجد ،چاپ اول.
 .23عباچی ،مریم (" ،)1385رهنمودهای حقوق کیفری در قبال کودکان بزه دیده" ،مجله حقیوقی
دادگستری ،شماره .52 -54
 .24عباچی ،مریم" ،)1386( ،اصول راهبردی راجع به کودکان بزه دیده در فرایند کیفری" ،مجلیه
تعایی حقوق ،ویوهنامه همایش قضات اطفال ،دادگستری خوزستان.
 .25عباچی ،مریم ( ،)1388جرمهای مبتنی بر نفرت ،تازههای علوم جنیایی (مجموعیه مقاییههیا)،
ن ر میزان.
 .26غفوری فرد ،محمد محسن (" ،)1392دادرسی افتراقی اطفال" ،مجله ندای صادق ،شماره .25
 .27فرج ایهی ،رضا (" ،)1381مقایسه قواعد تجدید نظر نیاظر بیه محکومییتهیای جیرائم میواد
مخدر با سایر جرائم" ،مجله دادرسی ،شماره .31
 .28کاتوزیان ،ناصر ( ،)1378گامی به سوی عدایت (مجموعه مقاالت) ،ج  ،2چیاپ اول ،تهیران،
دان کده حقوق و علوم سیاسی دان گاه تهران.
 .29مهابادی ،علی اصغر ( ،)1393آیین دادرسي كیفري كاربردي ،تهران ،انت ارات دوراندی ان.
 .30مهرا ،نسرین (" ،)1382قوانین و مقررات کیفری ایران در قبیال اطفیال و نوجوانیان بزهکیار،
حال و آینده" ،فصلنامه ایهیات و حقوق ،شماره .20
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 .31مهرا ،نسرین ( ،)1390عدالت كیفري كودكان و نوجوانان ،تهران ،ن ر میزان.
 .32نجفی ابرندآبادی ،علیی حسیین ( ،)1377مبیاحثی در علیوم جنیایی ،جلید نخسیت ،تهیران،
دان کده حقوق ،دان گاه شهید به تی.
 .33نجفی توانا ،علی ( ،)1382نابهنجاري بزهکاري اطفال و نوجوانان ،جلد نخست ،راه تربیت.
 .34نیازپور ،امیرحسین ( ،)1393حقوق كیفري كودكان و نوجوانان ،تهران ،ن ر میزان.
35. siegel larry, josedh y. senns, juvenile delinqency, wadsworth, 1995
36. parlington.M,Introduction ti the English Legal Sysem, Oxfird University
press, 2th ed, 2003

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران
جواد حدادپور

1

چکیده
علم قاضی ،روش و یا اصویی است که قاضی باید از طرق مختلف برای مستند و مستدل بودن حکم در نظر بگییرد .در
مرحله اول مواد قانونی که مدون است و در مرحله دوم به اماره قضایی و در مرحله سوم به اصول عملییه اسیتناد کنید.
قابل ذکر است اصول عملیه خاص نیز وجود دارد مانند :اصایه ایصحه و مصادیق آن که خود ی

قاعده است و میدرک

آن قرآن ،روایات ،اجماع ،سیره و عقل میباشد .اما تصمیمات قضات بر دو نوع است؛ یکیی قیرار کیه در دادسیراها و
دیگری رأی که در دادگاهها صادر میشود .زمانی که دادگاه ت خیص دهد موضوع دعیوا جنبیه فنیی و تخصصیی دارد
می تواند به کارشناس ارجاع دهد و نظر کارشناس برای روشن شدن موضوع دعوا برای قاضی جنبه علمی دارد .قاضیی
از این طریق نسبت به مقصر بودن یا نبودن یا اعالم جرم که آیا اتفاق افتاده یا خیر ،آگاهی پیدا میکند .در هیر صیورت
قاضی نمیتواند با ش

و گمان و ظن حکم دهد و این نوع روش صحیح نیست .قاضی موظف است حکم را با استناد

به قوانین مدونه بیابد و اگر مواردی را نیافت با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتیاوای معتبیر حکیم را صیادر نمایید و
نمی تواند به دییل سکوت و نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم امتناع کند.

كلیدواژهها:

علم قاضی ،اقناع وجدان ،اصول عملیه ،ارجاع به کارشناس ،اماره قضایی.

 -1کارشناس ارشد حقوق خصوصی

javad.hadadpoor@yahoo.com
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مقدمه
علم قاضی به عنوان یکی از ادیه اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصیوص در میواردی کیه آن
موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادیه اثبات دعوا نیست ،راهگ ای قاضی است .همچنین از آنجا کیه
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران «سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است ،علم و اقناع قاضیی
پ توانه و مالک اعتبار ادیه اثبات دعوا قرار گرفته است .بدین معنا که اقرار ،شیهادت ،سیوگند و ...
در صورتی مستند حکم قرار میگیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد .فقها در علم قاضی بیین
امور کیفری و مدنی تفصیل قائل ن دهاند .اکثر فقهای امامیه علم قاضی را بیه نحیو مطلیق حجیت
دانستهاند ویی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخایف سیره پیامبر و موجب
تهمت او میدانند .حقوقدانان معتقدند :قاضی فقط میتواند برای ارزیابی دالیل و اسیتنتاج از آنچیه
به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند ،اما نمیتواند برای اثبات دعوی یا انکیار آن بیه علیم
خود استناد کند .در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پ توانه و اعتبیار
سایر ادیه و هم به عنوان یکی از ادیه اثبات دعوای کیفری پذیرفته شده است .ویی در امور مدنی از
آنجا که کسب دییل برای یکی از طرفین مطلقاً ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادییه دعیوا
پذیرفته ن ده است .پس از بررسی میزان اعتبار ادیه اثبیات دعیوا و تعییین محیدوده حجییت علیم
قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادیه اثبات دعوا م خص میگردد.
در این موضوع بررسی خواهد شد که آیا قاضی برای هر چه بهتر حکیم صیادر کیردن بیه چیه
مواردی باید مراجعه کند رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت اسیت .از آنجیا
که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض ،علم قاضی مقدم بیر اقیرار
میشود ویی در امو مدنی تعارض پیش نمیآید و قاضی مکلف است طبق اقیرار حکیم نمایید .در
فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم ،قطع و یقین و شهادت ،اماره اسیت و دییلییت
علم اقوی از اماره است؛ یذا باید علم را بر اماره مقدم نمود .همچنین اگر علم قاضی در مخایفت با
شهود واقع شود حتی مخایفین حجیت علم قاضی آن را از موارد جرح شهود میدانند .میابین علیم
قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و یکن در اینکه کدام ی
محل ش

را مقیدم بیدانیم

و تأمل است .تحقیقات و معاینه محل ،نظر کارشناس و قرائن و امارات همگیی مقدمیه

علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان پذیر نیست ،چیرا کیه تمیام اعتبیار و ارزش آنهیا
ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.
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 -1مقصود از علم قاضي
معرفت و شناختی است که او درباره موضوع دعوا تحصییل مییکنید .آنچیه در حقیوق موضیوعه،
مالک صدور حکم است اقناع وجدانی قاضی است که باید از طریق سایر ادیه ایجاد شود .در بحث
ادیه اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی میتواند به علم خود عمل کند یا خیر
 -2موضع علم قاضي در میان سایر ادله
علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی است که مستند به امارات قضایی
باشد .الزم است قاضی با بیطرفی در جریان دعوای مطروحه قرار بگیرد و بهنحوی از انحیا بیه آن
علم پیداکرده باشد ،در هر صورت علم قاضی باید مستند به دییلی باشد که این دییل میتوانید یی
اماره قضایی باشد ،همان طوری که در ماده  296قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ملزومیات رأی
دادگاه ،جهات ،مستندات ،اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آن اصدار یافته ،دانسته شده است،
هرچند دییل صدور حکم علم قاضی باشد.در خصوص فلسفه پذیرش علم قاضیی بیهعنیوان دیییل
صدور حکم :پذیرش علم قاضیی ،عیالوه بیر داشیتن دالیلیی از کتیاب و سینت دیییل عقلیی نییز
دارد .بهطور مثال در روایتی که اکثر فقها آن را بهعنوان دییل بر اعتبار علم قاضی دانستهانید ،میردی
اعرابی ی

شتر را به پیامبر(ص) میفروشد و سپس منکر گرفتن ثمن معاملیه مییشیود کیه نهایتیا

حضرت علی(ع) به عنوان قاضی انتخاب میشود و حضرت علی(ع) بر اساس علم خیود قضیاوت
میکند و پیامبر(ص) قضاوت وی را میپذیرد .بیه عبیارت دیگیر تاییید قضیاوت امیرایمیومنین(ع)
توسط پیامبر(ص) ،به قضاوت بر اساس علم قاضی وجهه شرعی مییدهید(.طاهر خیوشصیارمی،
صادق طایبی مازندرانی)76 :1396 ،
 -3صحت عمل قاضي بر اساس علم
دالیل دیگری نیز برای اثبات صحت عمل قاضی بر اساس علم خود وجود دارد که شاید مهمتیرین
آنها دییل عقلی باشد؛ به طوری که در بیانات بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شیخ طوسی و شهید
ثانی ،عمل کردن قاضی بر اساس علم خود ،دارای ارزش قطع و یقین دانسته شده است و بهطرییق
اویی ارجح از استناد قاضی به دالیلی چون شهادت که همراه بیا ظین اسیت ،ارزییابی شیده اسیت.
اصوال حکم کردن بر اساس امارات قضایی در بسیاری موارد ارجح است تا نادیده گرفتن این علیم
و صدور حکم بر اساس سایر دالیل .بهطور مثال ،صدور حکم بر اثبات نسب شیخص ،بیر اسیاس
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آزمایش  ،DNAبا نتیجه بهتری قرار دارد تا این که در صدور حکم بر نسیب شیخص ،بیه دالیلیی
چون اقرار یا شهادت تکیه شود ،که با درصد باالیی از اشتباه و کذب مییتوانید همیراه باشید زییرا
واضح است که آزمایش مذکور از جمله مواردی است که در غایب علم قاضی میگنجد.
 -4موضع علم قاضي در دیگر مذاهب اسالمي
با بیان اینکه در خصوص علم قاضی فقهای اهل سینت نظیر یکسیانی ندارنید :،بیه طیور خالصیه
می توان بیان کرد که تمام فقهای اهل سنت ،عمل کردن قاضی بر اساس علم خود را جایز میدانند،
اما برخی از فقهای اهل سنت اعتقاد دارند که عمل کردن قاضی براساس علم خود در غیر دو مورد
ذکر شده جایز نیست و برخی از فقهای اهل سنت آن را به طور کل جایز میداننید و برخیی آن را
در حقایناس جایز و در حقا تنها در قذف جایز میداننید .امیا از توجیه بیه آنچیه در خصیوص
ارزش این علم در نزد فقهای امامیه ذکر شد و توجه بیه ایین امیر کیه امیروزه امیارات قضیایی در
بسیاری موارد نسبت به سایر دالیل از ارزش بی تری برخوردار هستند ،م خص میشود کیه قیرار
دادن علم قاضی در زمره ادیه اثبات دعوا امری الزم است و بهتبع این اهمیت ،در قوانین نییز بیه آن
اشاره شده است.

1

 -5تعارض علم قاضي با سایر ادله
به نظر میرسد علم قاضی در طول دالیل دیگر باشد؛ بیرای مثیال قاضیی مییتوانید در جیایی کیه
شهادت وجود دارد ،باتوجه به جرح یا سایر شواهد که کذب بودن شهادت را نزد قاضی م یخص
میکند ،به آن عمل نکند و با تکییه بیر ع لیم خیود و سیایر تحقیقیات از جملیه اسیتناد بیه نظرییه
کارشناسی اقدام به صدور رأی کند؛ بهعبارت دیگر قاضی در نهایت باید مستند حادث شیدن علیم
بر خود را م خص کند بهطوری که ماده  296قانون آیین دادرسی میدنی 2ییزوم ایین امیر را بییان
می دارد .در واقع علم قاضی در طول دالیل دیگر و منوط بهوجود دییلی است که علم قاضیی از آن

 -1بهطور مثال میتوان ،مواد 1276 ،460و  1335قانون مدنی را نام برد که علم قاضی را دییل قبول یا رد دعوا ،دانسته است.
 -2رأ ی دادگاه پس از ان ای یفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد؛ -1تاریخ
صدور رأی -2.م خصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قیانونی آنیان بیا قیید اقامتگیاه -3.موضیوع دعیوا و درخواسیت
طرفین -4.جهات ،دالیل ،مستندات ،اصول و مواد قانونی که رأی براسیاس آنهیا صیادر شیده اسیت -5.م خصیات و سیمت
دادرس یا دادرسان دادگاه.

121

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران

حادث شده باشد .از توجه به ماده  1258قانون مدنی و حصر دالیل اثبات دعوا در پن میورد ایین
امر م خص میشود (امارات قضایی نیز از جمله ادیه اثبات دعوا دانسته شدهاند) ،بهطوری که علیم
قاضی در نهایت باید از ی

اماره قضایی که از انواع ادیه اثبات دعواسیت ،حیادث شیده باشید .در

صورتی که علم قاضی را عین اماره قضایی بدانیم دراین صورت باید بگوییم علم قاضی در عیرض
دالیل دیگر است.
با توجه به اینکه قضات مختلف ممکن است از امارات قضیایی برداشیتهیای مختلیف داشیته
باشند ،فرض مذکور نیز صحیح نیست؛ چراکیه اگیر امیاره قضیایی عیین علیم قاضیی بیود نبایید،
برداشتها مختلف میشد؛ بهعبارت دیگر علم قاضی از ی

امیاره قضیایی و در طیول آن حیادث

میشود.
علم قاضی بر اقرار و شهادت ارجح است؛ چرا که در ماده  1276قانون مدنی بیه طیور وضیوح
اقرار را در صورتی صحیح دانسته است که کذبش نزد قاضی م خص ن ود.
علم قاضی را باید علم حصویی ناشی از ادیه ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بیدانیم ،ییا علیم
شخصی
باتوجه به اینکه قاضی موظف است مستند علم خود را بیان کند ،باید علم قاضیی را یی

علیم

شخصی که از ادیه ابرازی و تحقیق و امارات قضایی حادث میشود ،بدانیم بیهطیوری کیه ممکین
است این علم در نزد قضات مختلف در پرونده یکسان با دالیل و تحقیقات یکسان ،متفاوت باشید
که به این دییل باید آن راشخصی دانست.
 -6محدودیتهاي قانوني در اعمال علم قاضي
قضات معموال تا چه حد و در چه پروندههایی به استناد علم خود رأی میدهند
با توجه به آنکه علم قاضی از جمله ادیه اثبات دعواست؛ بنابراین در جایی که دییل قوی وجود
دارد به طور مثال سند رسمی وجود دارد یا اقرار صریح وجیود دارد کیه قیاطع دعواسیت و کیذب
اقرار کننده نیز نزد قاضی م خص نیست ،دییلی برای عمل بیر اسیاس علیم قاضیی وجیود نیدارد.
قضات بی تر به این علم ،در جایی که دالیل محکمیی همچیون سیند رسیمی وجیود نیدارد ،اتکیا
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میکنند تا به ماده  3قانون آیین دادرسی مدنی که قضات را موظف کرده است تحت هیر شیرایطی
در نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رأی کنند ،عمل کرده باشیند .در خصیوص
محدودیتهای قانونی قضات در استفاده از این ادیه به ماده  1324قانون مدنی م یخص مییشیود،
علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در دعاویای قابل پذیرش است کیه دعیوا بیا
شهادت قابل اثبات باشد یا ادیهی دیگر را تکمیل کنید .از ایین میاده مییتیوان برداشیت کیرد کیه
دعاویای که در آن سند رسمی بهعنوان دییل وجود دارد ،علم قاضی نمیتواند دخییل باشید مگیر
آنکه تکمیل کننده سند رسمی باشد؛ زیرا در مقابل سند رسمی شهادت پذیرفته نیسیت .در دعیاوی
کیفری نیز علم قاضی در خصوص برخی جرایم مانند جرم زنا ،نمیتواند مورد استناد باشد ،چراکه
نحوه اثبات جرم مذکور در قانون م خص شده و علم قاضی ازجمله دالیل اثبات زنا دانسته ن یده
است .اصل بر صحت صدور حکم بر اساس علم قاضی است مگر آنکه در قیانون بیرای آن اسیتثنا
وجود داشته باشد.
 -7تفاوت علم قاضي در امور مدني و كیفري

 -1 -7امور مدني
علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوتهایی دارد .در امیور میدنی علیم قاضیی در مرحلیه
بررسی «دییلیت دییل» بکار میآید ویی پس از اثبات دییلیت ،دیگر مجیایی بیرای عیدم تمسی

بیه

دالیل باقی نمیماند و باید قاضی طبق دییل قانونی رأی دهد .مثالً اگر قاضی اقرار طیرف را کیذب
دانست ،دیگر نمیتواند بر مبنای آن حکم نماید .طریق ت خیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بیودن
شهادت شهود ،علمی است که برای وی بوجود میآید .بنابراین ،بخالف امور مدنی که علم قاضیی
در مرحله دییلیت دییل به کار میآید ،ایبته قبل از انقالب اسالمی قوانین علیم قاضیی را بیه عنیوان
دییل قانونی صریحاٌ به رسمیت نمیشناخت و قاضی میبایست بیه بررسیی ادییه اصیحاب دعیوا و
داوری اکتفا میکرد .و این موضوع بعد از انقالب اسالمی با اصالحی در میاده  1335قیانون میدنی
صورت گرفت و علم قاضی که مبتنی بر اسناد و امارات بوده را از جمله ادیه اثبیات دعیوا اصیالح
گردید.
در نتیجه میتوان گفت چنانچه علم قاضی ناشی از اسناد یا امارات قانونی باشد میتوانید مبنیی
حکم صادره قرار بگیرد و به تحت هیچ شرایطی علم شخص قاضی و خارج از محتوییات پرونیده
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نمی تواند مبنای صادره شدن حکم قرار بگیرد و این عمل تخلف و رأی نیز قابل نقض و مسیوییت
مدنی در پی دارد.

 -2 -7امور كیفري
در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دییل متقن و مستقل برای اثبات حق بیه شیمار
میرود .یعنی علم قاضی هم برای ارزشگذاری به دییل و هیم در مرحلیه حکیم بیه عنیوان مبنیا و
مستند آن به کار میآید .م روعیت دییل بسته به میزان اطمینانی است کیه بیرای قاضیی بیه وجیود
می آورد .یذا هر چند دییل مثل اقرار و شهادت شهود ،معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجیاد
کند ،دییلیت ندارد .قاضی باید وجداناً این مسأیه را احراز کند که مسیتندات پرونیده -هیر چنید از
اهمیت باالیی برخوردار باشند -آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچیه آن مسیتند بیرای
وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد ،عندا معاقب و در نزد مردم نیز ضامن میباشید .امیا بایید
گفت که متأسفانه مالک و معیاری برای ارزیابی این مسأیه وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی
بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن ،تصدیق میشود .ال یَجُوزُ یَیهُ ایحُکیمُ بِایبَینَیهِ اذا کانَیت مُخایفَیه
یِعِلمِهِ او اِحالفِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ .یعنی قاضی نمیتواند بر مبنای بینیهای کیه مخیایف علیم
اوست رأی دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است -ترتیب اثیر دهید .بیدیهی
است دییل آن چنانچه در فوق اشاره شد این است که حجیت بینه و اقرار ،جعلی است یعنیی تیابع
علمی است که برای قاضی به وجود می آورد ویی حجیت علم ،ذاتی است .جعل طریق ظنیی مثیل
شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمیداند وییی کسیی کیه بیا حیاق واقیع در
ارتباط است ،استناد به این طریق ظنی ممنوع است؛ یذا اگر قاضی علم به خطای طرییق پییدا کنید،
نمیتواند به آن استناد کند)امام خمینی :1392 ،ج ،2ص)433
 -8ادله اثبات دعوي
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقیام دفیاع میدعی امیری
شود که محتاج بدییل باشد اثبات امر بر عهده او است .دعاوی حقوقی در دادگاههای عمیومی طیی
دادخواست از ناحیه شخص مدعی حق یا دین مطرح میشود و برای اثبات حق ییا دیین ،شیخص
مطرحکننده دعوا یا خواهان باید دالیلی را استناد کند ،از جمله موارد ذیل:
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 -1اقرار؛ اخبار به حقی است برای غیر ،بر ضرر خود( .ماده  1259قانون مدنی)
 -2سند؛ اطالعات ثبت شده ،اعم از نوشتاری ،دیداری ،شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقیی ییا
حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد( .ماده 1284قانون مدنی)
 -3امارات؛ در یغت به معنای ن انه و در حقوق ،اوضاع و احوایی است که به حکم قانون و یا بیه
نظر قاضی دییل بر امری شناخته شود( .کاتوزیان :1394 ،ش ،357ص)395
 -4شهادت؛ در فرهنگ یغت از جمله به معنای گواهی دادن و تأییدکردن است و در دانش حقوقی
گواهی کتبی یا شفاهی دادن در محضر دادگاه است( .آشوری :1386 ،ج)2
 -5سوگند یا قسم؛ اقرار و اعترافی را گویند که شخص از روی شرف و ناموس خیود مییکنید و
خدا یا بزرگی را شاهد گیرد( .امام خمینی :1392 ،ج  ،2ص )115
قانونگذار جرم را با اجزای ت کیلدهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایتها این مطاییب
باید روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است ییا خییر در قیانون مجیازات اسیالمی
مصوب  1392در بخش پنجم ادله اثبات در امور كیفري بیه تفصییل بییان شیده کیه بیه تناسیب
موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن با توجه به موارد ذیل مینماییم:
 -1اقرار؛ عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است( .امام خمینیی :1392 ،ج،2
ص)43
 -2شهادت؛ عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم
یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است( .ماده 174قانون مجازات اسالمی)
 -3سوگند؛ عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است .قسامه یکیی از
راههای اثبات وقوع جنایت در فقه اسالمی و حقیوق کیفیری اییران اسیت .بیرای اقامیه قسیامه
سوگند خوردن  50نفر از بستگان پدری ذکور مدعی وقوع قتل الزم اسیت .قسیم خیوردن ایین
افراد مبنی بر وقوع قتل توسط متهم برای اثبات قتیل کیافی اسیت( .میاده  201قیانون مجیازات
اسالمی)
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 -4علم قاضي؛ عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشیود.
در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی است ،وی موظف است قرائن و اماره بییّن مسیتند علیم
خود را بهطور صریح در حکم قید کند( .ماده  211قانون مجازات اسالمی)
 -5یعان هرگاه زوج ،زوجة خویش را به زنا قذف کند و بینهای نیز در دسیت نداشیته باشید ،بایید
یعان عملی گردد .یعان ده سوگند است ،با صیغه خاص خود که زوج و زوجه هر کدام پن بیار
ت ریفات ویوه باید ادا کنند( .محقق داماد)114 :1393 ،
 -9اصول عملیه
به مجموعه قواعدی گفته میشود که در هنگام ش  ،حکم شرعی و وظیفه عملی فرد را م یخص
میکند .کاربرد اصول عملی که به آن دییل فقاهتی نیز گفته میشود در جایی است که فقییه بعید از
جستجو در ادیه (قرآن ،سنت ،عقل ،اجماع) حکم شرعی را نمییابد؛ در این موارد از طرف شیارع،
اصویی تعیین شده که وظیفه او را در مقام عمل روشن میکند .اصول عملیه یا در تمام ابیواب فقیه
به کار میروند مانند اصل برائت ،احتیاط ،تخییر و استصحاب و یا ماننید اصیایة ایطهیارة ییا اصیایة
ایصحة در بخشهای خاصی از فقه کاربرد دارند.
در تعبیر دیگر در ک ف احکام اسالم بن بست برای فقیه وجود ندارد ،یا کار او منتهی به شی
میشود .در صورت اول به مقتضای دییل فتوا میدهد و در صورت دوم به یکی از اصول چهارگانه
بر حسب اختالف مورد متوسل میگردد(.مکارم شیرازی)416 :1397 ،
مجرای اصول عملیه مقام ش

مطلق است یعنی در موقعی به این اصول استناد میشود که امیر

دایر باشد بین دو مورد و هیچ ی

از آن دو بر دیگیری تیرجیح ییا غلبیه نداشیته باشید .در چنیین

صورتی ،بنا به حکم عقل یکی از دو وجه بر وجه دیگر برگزیده میشود.
 -10جایگاه اصول عملیه
بنا بر نظر علمای شیعه در علم اصول استنباط ،اگر فقیه و یا مکلف پس از مراجعیه بیه منیابع فقیه
وظیفه شرعی خود را ن ناخت و دچار ابهام و ش
)267 :1370

شد ،باید از اصول عملییه اسیتفاده کنید(.مظفر،
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ش

در تکاییف شرعی چند حایت دارد؛ ش

یا در اصل حکم شرعی است یا در میوردی کیه

حکم به آن تعلق گرفته است؛ به عنوان مثال ،یا ش

در اینکیه

در نجس بودن خون داریم یا شی

آیا یباس خونی شده است یا نه.
گاهی ش  ،حایت قبلی یقینی دارد و گاهی چنین نیست؛ به عنوان مثال ،گاهی ش
وضو داریم یا نه ویی یقین داریم دو ساعت قبل وضو داشتیم ،گاهی هم فقط ش
داریم یا نه و نسبت به گذشته یقین نداریم .در هر ی

داریم االن

داریم االن وضو

از این حاالت ،اصل عملی خاصی متناسیب

با آن اجرا میشود.
 -11اصل برائت
بر اساس اصل برائت که از فروعات اصل عدم است ،در موردی که ش

در اصل تکلیف و حکیم

شرعی بوده و حایت سابقی وجود نداشته باشد؛ یعنی در مواردی که اساسا مکلف نمیداند حکم و
یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه ،اصل برائت جاری میکنید و تکلیفیی
بر عهده مکلف نیست .اگر من اء تردید وجود حکم قانون باشد شبهه حکمیه گویند و اگیر من یاء
ش

و تردید اصل موضوع باشد که در این صورت آن را شبهه مصداقیه گوینید .اصیل برائیت بیه

صراحت در ماده  197قانون آیین دادرس مدنی پیشبینی گردیده است که اصیل برائیت اسیت .در
نتیجه هر کس مدعی حق یا دینی نسبت به موضوع یا عملی میباشد باید آن را اثبات کنید در غییر
اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر میگردد.
 -12اصل احتیاط ،اصل تخییر
در موردی که به اصل تکلیف علم دارد ویی در اینکه تکلیف به چه چیز تعلق گرفتیه شی

دارد و

حایت سابقی هم وجود ندارد:
چنانچه احتیاط و انجام همه موارد امکان دارد ،اصل احتیاط جاری میکند .به عنوان مثیال فیرد
یقین دارد که یکی از دو ظرفی که در اختیار دارد نجس است و باید رفیع نجاسیت کنید (علیم بیه
اصل تکلیف) ویی در این که کدام ی

به طور معین نجس است ش

وجود دارد(ش

در چییزی

که تکلیف به آن تعلق گرفته) .دراین حایت باید از هر دو ظرف رفع نجاست کرد .احتیاط به معنای
دریافت امور ،مدبرانهترین ،اطمینانبخشترین روش است ،و از حیاطت به معنای فراگییری م یتق
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شده است ،زیرا احتیاط همه احتماالت را تحت پوشش خود میگیرد تا از خطا جلوگیری نمایید و
موجب یقین به ادای تکلیف شود .چنانچه احتیاط امکان ندارد ،اصل تخیییر را اجیرا مییکنید و در
جایی که انسان بین دو یا چند مورد مردد است به طوری که نه میشیود همیه را تیرک کیرد و نیه
میشود همه را انجام داد ،که در این صورت چارهای جز انتخاب یکی وجود نیدارد ،ایین تعیارض
گاهی به دییل تعارض ادیه پیش میآید که در این موارد به تخییر منتهی میشود .مثیل میواردی کیه
یکی از دو فعل واجب باشد و دیگری حرام و این دو م تبه باشیند .در ایین حاییت کیه بیه اصیل
موضوع و حکم ،دسترسی وجود ندارد و مکلف مخیر هست یکی را انجام دهد.
 -13اصل استصحاب
اگر ش

در جایی بود که حایت سابقی وجود داشت ،به این اصل عمل میشود .به این معنا که اگر

مکلف در حکم و یا موضوعی که قبال به آن یقین داشته ،ش

کند ،بایید حاییت سیابق را در نظیر

گرفته و بر اساس آن عمل کند.
 -14اصول عملیه خاص
اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار میروند مانند چهار اصل باال ،و یا مانند اصایة ایطهیارة ییا
اصایة ایصحة در بخشهای خاصی از فقه کاربرد دارند.
اصایة ایصحة یکی از قواعد و اصول فقهی است که در فقه آثار زیادی دارد .بر طبق این قاعده؛ عمیل
انسان مسلمان در مورادی که اطمینان به فساد و باطل بودن آن نباشد -بر صحت حمیل مییشیود ،و هیر
گونه ش

یا احتمایی که به هر دییل دربارة فاسد بودن عمیل مسیلمان پییش آیید ،را دفیع مییکنید .بیر

حجیت این قاعده به قرآن ،روایات ،سیرة مسلمانان ،اجماع و عقل استناد شده است.
 -15مدرک این قاعده

 -1 -15قرآن
خداوند میفرماید« :یَا أَیُّهَا ایَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ ایظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ایظَّنِّ إِثْمٌ»ای کسانی که ایمان
آوردهاید از بسیاری از گمانها بپرهیزید ،چرا که بعضی از گمانها گنیاه اسیت :.قیرآن در ایین آییه
مردم را به دوری کردن از سوء ظن فرمان داده که نتیجة آن؛ حکیم بیه صیحت در افعیال شیخص
مسلمان است( .سوره حجرات/آیه )12
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 -2 -15روایات
امام صادق (ع) فرموده :هر گاه ،مؤمنی ،برادر مؤمنش را به امری متهم کند(بدون تحقیق و بیا سیوء
ظن) همانگونه که نم

در آب ذوب میشود ،ایمان در قلبش ذوب مییشیود(.کلینی :1390 ،ج،2

)361

 -3 -15اجماع
اجماع ،اصطالحی اصویی و فقهی به معنای اتفاق نظر فقها درباره ی

حکم شرعی اسیت( .نراقیی،

 :1388ج ،1ص )339که فقهای شیعه ،آن را مستقال معتبر نمیشمرند( .نراقی671 :1417 ،؛ خیویی،
:1410ج ،1ص)218و بییه شییرطی اجمییاع را ارزشییمند و حجییت شییرعی میییداننیید کییه حییاکی و
ن اندهنده نظر معصومین(ع) باشید( .شیهید اول :1430 ،ج ،17ص )10بیرخالف اهیل سینت کیه
اجماع را در کنار قرآن ،سنت و عقل ،یکی از منابع استنباط احکام اسالمی میدانند( .امیام خمینیی،
 :1372ج ،1ص )254اجماع معتبر نزد شیعه ،بر خالف اجماع در اهل سنت ،م روط به توافق همه
عایمان نیست ،بلکه باید این اطمینان را به فقیه بدهد که دربردارنده نظر معصوم است (عالمه حلی،
 :1427ج ،3ص )131حتیی اگیر موافقییان یی

اجمیاع ،انییدک باشیند( .عالمیه حلییی :1427 ،ج،3

ص)131
بر این قاعده و حجیت آن ادعای اجماع -اجماع قیویی و اجمیاع فعلیی -شیده اسیت .اجمیاع
قویی ،اتّفاق فتاوای فقها بر ی
ی

حکم شرعی جزئی است .اجماع فعلی ،اتّفیاق عملیی مسیلمانان در

مسأیه است که به عنون سیره عقال نامیده میشود.

 -4 -15سیره
عبارت است از استمرار روش عملی در میان مردم بر انجام یا ترک کاری .این استمرار اگر در بیین
همه عقال باشد ،سیره عقالء و اگر در بین متدینین باشد ،سیره مت رعه نامیده میشود .سییره ،دیییل
مسییتقلی بییرای بییه دسییت آوردن حکییم شییرعی اسییت ،بییه شییرط آنکییه بییدانیم از زمییان حضییور
معصومین(علیهم ایسالم) جریان داشته است و دییل نقلی دیگری بر رد آن سییره از جانیب ای یان
وجود نداشته باشد.
سیره تنها بر جواز فعل یا ترک ی

عمل دالیت خواهد داشت و وجوب ،استحباب ،کراهت ییا

حرمت آن عمل از سیره قابل استنباط نیست .شیخ انصاری در این باره میگوید :سیرة مسیلمانان در
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طول تاریخ اسالم مبنی بر این است که اعمال یکیدیگر را بیر صیحت حمیل کیرده و اثیر آن را در
عبادات و معامالت جاری میکردند ،و گمان نمیکنم شخصی بتواند این مطلب را رد کنید( .شییخ
انصاری)483 :1376 ،

 -5 -15عقل
عقل مستقل حکم میکند که اگر این اصل و قاعده در میان مردم اجیرا ن یود ،موجیب اخیتالل در
نظام و زندگی مردم میشود .با توجه به این دییل ،میتوان این قاعدة را نسبت به هر انسانی (حتیی
غیر مسلمانان) جاری کرد ،به این گونه که عقالء نیز در مواردی که م غول به عملی میشوند آن را
صحیح انجام میدهند ،پس اگر ش

کردیم که عملی صحیح است یا فاسید ،بیه دیییل ایین قاعیده

میتوان به صحت آن حکم کرد.
اگر این قاعده بخواهد دربارة غیر مسلمان جیاری شیود ،بایید صیحت کیارش را در محیدودة
اعتقادات و دینی که دارد تفسیر کرد؛ یعنی وقتی در حرمیت خیوردنیهیایی؛ ماننید گوشیت شی
کردیم که آیا به درستی ذبح شده است یا نه نمیتوان با تمس

به این قاعده ،به صحت عمل غییر

مسلمان حکم کرد؛ زیرا آنان چنین شیوهای را که مسلمانان در ذبح به کار میبرند ،انجام نمیدهنید.
بله در برخی از امور ،مانند کارهای فنی ،خدمات اداری و ...کیه بیرای مسیلمانان انجیام مییدهنید
میتوان با توجه به این قاعده ،حکم به صیحت اعمیال آنیان داد .در اجیرای ایین قاعیده در بیازار
مسلمانان سه شرط معتبر است:
ایف -بازار مسلمانان باشد؛ ظاهر از ادیه و روایات این است که بازاری چنیین حجیتیی را دارد کیه
اکثر اهایی آن مسلمان باشند ،ویو این بازار در سرزمین کفار باشد( .شهید ثانی :1413،ج  ،1ص
 )285و اگر در ک ور اسالمی ،اکثر اهلی ی

بازار ،غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمیشود.

ب -از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن
باشد) خریداری کند( .مقدس اردبیلی :1414 ،ج  ،11ص  )269ایبته دو دسته از علمیا ،بیا ایین
شرط مخایفت کردهاند .عدهای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس ،مسلمان
بودنش نزد خریدار احراز شده باشدو در مقابل عدهای میگویند که بازار مسلمانان اماره و ن انه
تذکیه و ذبح شرعی است و الزم نیست از دست مسیلمان گرفتیه باشیدپس از خریید از دسیت
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مسلمان (ویو به حسب ظاهر) ،براساس اصایت صحت فعل مسلمان می توان تعبداٌ حکم کرد که
این حیوان ،ذبح شرعی شده است .ایبته احراز مسلمان بودن ،تنهیا شییعه نیسیت و سیایر قباییل
اسالمی را هم شامل میشود ،به این دییل که در زمان صدور ایین رواییات ،در بیازار مرسیوم و
معهود ،اکثر افراد غیر شیعی بودهاند .و روایاتی هم دالیت بر عدم شرطیت ت یع در اجرای ایین
حکم دارد.
ج -علم به عدم تزکیه نداشته باشیم؛ در صورتی این قاعده اجرا میشود کیه علیم بیه عیدم تزکییه
شرعی ویو تزکیه معتبر نزد اهل سنت نداشته باشیم .در این صورت مطلقیاً ایین قاعیده حجیت
است چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال ،و چه با علم به بیمبیاالتی فروشینده مسیلمان در
امر حالل و حرام ایبته در مقابل ،عده ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم
به عدم تزکیه نداشته باشیم ،هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بییمبیاالتی او
در طهارت و حالل و حرام.
 -16قرار ارجاع امر به كارشناس
تصمیمات قضایی دادگاهها در دو قایب پیشبینی شیده اسیت :یکیی قیرار و دیگیری رأی .هرگیاه
دادگاه ت خیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی و الزم است به کارشناس ارجیاع شیود،
قرار کارشناسی صادر میکند.

 -1 -16دعاوهاي كه به كارشناسي ارجاع ميشود
زندگی ماشینی و عصر ارتباطات و فناوری مسایل پیچیدهای را مطرح میسازد که حل آنها نییاز بیه
تخصص دارد .مسایل پیچیدهای که یافتن راهحل آنهیا از عهیده دادرس خیارج اسیت روز بیه روز
بی تر میشود از این رو امروزه بسیاری دعاویای که در دادگاهها مطرح میشود ،دارای جنبه فنی و
تخصصی است که دانش قضایی محدود دادرس به قوانین شکلی و ماهوی موجد حق نمیتواند به
تنهایی پاسخگوی مجهوالت قضایی در این زمینه باشد .اینگونیه دعیاوی کیه واجید جنبیه فنیی و
تخصصی است به کارشناس ارجاع میشود .به تعبیری میتیوان گفیت موضیوعی قابیل ارجیاع بیه
کارشناس است که اطالعات آن بیه طیور کامیل در دسیترس دادرس نباشید و در زمیره اطالعیات
متعارف یا حرفهای قاضی نباشد.
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 -2 -16آیا رجوع به كارشناس براي دادگاه الزامي است؟
در ماده  257قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که :دادگاه میتواند قرار ارجاع امر بیه کارشیناس
را صادر کند .کلمه «میتواند» در این ماده افاده این معنا را دارد که ارجاع به کارشناسی« ،اختییاری»
است .بنابراین درخواست طرفین دعوا تکلیفی برای دادگاه در ارجاع به کارشناسیی ایجیاد نخواهید
کرد .درعین حال اختیاری بودن به این معنا نیست که دادگاه در پذیرش یا رد درخواست ارجاع بیه
کارشناس ،آزادی کامل داشته باشد .اصوال رجوع به کارشناس اختیاری است ویی هرگاه طبیع کیار
اقتضای دخایت کارشناس را داشته باشد ،دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملیزم خواهید بیود
زیرا ارجاع به کارشناس ،سالمت دادرسی و بیطرفی دادرس را تضمین میکند 1.در امر ارجیاع بیه
کارشناس صرفاٌ جهت علم و روش و طریقی که قاضی نسیبت بیه صیدور حکیم صیادر مییکنید،
میباشد.

 -3 -16چه كساني ميتوانند درخواست صدور قرار كارشناسي كنند؟
کارشناس به دو روش انتخاب میشیود :روش اول اینکیه کارشیناس بیهصیورت تراضیی انتخیاب
میشود .بخش نخست ماده  268قانون آیین دادرسیی میدنی در ایین خصیوص چنیین مییگویید:
«طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشیناس صیادر مییشیود ،مییتواننید قبیل از اقیدام
کارشناس یا کارشناسان منتخب ،کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی ،انتخاب و بیه دادگیاه
معرفی نمایند ».بنابراین اراده م ترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر است .روش دوم ایین
است که کارشناس به قید قرعه انتخاب میشود .در فرضی که اصحاب دعوا تراضی نکننید ،دادگیاه
کارشناس را انتخاب میکند .در ماده  258قانون آمده است« :دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از
بین کسانی که دارای صالحیت در رشته مربوط به موضوع است ،انتخاب کند و در صیورت تعیدد
آنها به قید قرعه انتخاب میشود ».آنچه از این ماده قابل برداشت است ،این است که دادگاه زمانی
تکلیف قرعه دارد که در رشته موردنظر بیش از ی

کارشناس در محل وجود داشته باشد.

در انتخاب کارشناس نکتهای که الزم است مورد توجه قرار گیرد بخش پاییانی میاده  268اسیت کیه
مقرر داشته« :کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد».

1- www.vekalatonline.ir/articies/50782
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کارشناسان بر چه اساسی انتخاب میشوند آیا طرفین مییتواننید کارشیناس تعییینشیده را رد
کنند پاسخ به این سوال از دو منظر قابل بررسی است .از ی

منظر کارشناس مکلف بیه پیذیرش

کارشناسی است ،مگر اینکه جهات رد کارشناس حاکم باشد .ماده  261قانون آیین دادرسیی میدنی
در این خصوص چنین میگوید« :کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع
شده می باشد ،مگر اینکه دارای عذری باشد که به ت خیص دادگیاه موجیه شیناخته شیود ،در ایین
صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طیور کتبیی بیه دادگیاه اعیالم دارد .میوارد
معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است ».از این دیدگاه پس از ارجاع امر بیه
کارشناس  ،نامبرده مکلف به قبول امر کارشناسیی اسیت ،مگیر اینکیه دارای عیذری باشید کیه بیه
ت خیص دادگاه موجه شناخته شود .در این صورت باید قبل از انجام مباشرت به کارشناسی مراتب
را به طور کتبی به دادگاه اعالم دارد .مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسیی اسیت برابیر
ماده  91همان قانون عبارتند از :ایف -وجود رابطه خوی اوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هیر
طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوا؛ ب -کارشناس ،قیم یا مخیدوم یکیی از طیرفین دعیوا
باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد؛ ج -کارشناس یا فرزنید
یا همسرش وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ د -کارشناس سابقا در موضیوع ارجیاعی بیهعنیوان
قاضی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ ه -بین کارشناس و یکی از طرفین دعیوا و
یا همسر یا فرزند او دعوای مدنی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تیاریخ صیدور
حکم قطعی دو سال نگذشته باشد؛ و -کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضیوع مطروحیه دارای
نفع شخصی باشند .در عین حال معاذیر مادی دیگر هم ماننید مرخصیی ،بیمیاری و کهوییت سین
کارشناس به ت خیص دادگاه میتواند موجه باشد .با وجود این چون پیذیرش کارشناسیی تکلییف
است قانونگذار ضمانت اجرای آن را تخلف انتظامی پیشبینی کرده است .اما از منظر دیگیر قبیول
کارشناسی اختیاری است و این اختیار محدود به میواردی اسیت کیه ارجیاع کارشناسیی خیارج از
حوزه خدمات جغرافیایی کارشناس باشد؛ مثال دادگیاه عمیومی شیهریار آقیای اییف را کیه حیوزه
خدمات جغرافیاییاش تهران است بهعنوان کارشناس انتخاب کند .در این فیرض کارشیناس مخییر
به قبول کارشناسی است .چنانچه در این گونه موارد نیز قایل بیه قبیول کارشناسیی باشییم تکلیفیی
ماالیطاق برای کارشناسان خواهد بود؛ در صورتی که غرض قانو گذار چنین نیست زییرا در حیوزه
قضایی ی

استان ،حوزههای متعدد قضایی در شهرها و بخشها وجود دارد کیه انجیام کارشناسیی
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برای کارشناس به یحاظ بعد مسافت و م غله کاری میسر نیست .کارشناس نمییتوانید هیر روز از
شهری به شهری در تردد باشد وچه بسا که این امر موجب اطاییه دادرسیی شیود .از ایین رو بایید
بپذیریم که این تکلیف فقط برای حوزه قضیاییای اسیت کیه قلمیرو حیوزه جغرافییایی خیدمات
کارشناس در آن حوزه قرار دارد .برابر نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی مصیوب 1385
شورای عایی کارشناسان رسمی دادگستری که م روعیت خود را از ماده  7قانون کانون کارشناسان
رسمی دادگستری اخذ کرده است اوالً ،حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسیی بیه منطقیهای اطیالق
می شود که کارشناس مجاز به ارایه خدمات کارشناسی در آن منطقه است .ثانیاً ،کارشناس مخیر بیه
پذیرش یا رد کارشناسی خارج از حوزه شده است .هزینهها به این ترتیب است:
به طور مثال ،چنانچه خواهان و خوانده در ی

پرونده ،هر دو به جلب نظیر کارشیناس اسیتناد

کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد پرداخت دستمزد کارشناسی بهعهده
خواهان است یا خوانده
قاعدتاً پرداخت دستمزد کارشناسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدییدنظر بیه عهیده
متقاضی است .اما در فرضی که ارجاع امر به کارشناس به ت خیص دادگاه باشد در مرحلیه بیدوی
پرداخت دستمزد بهعهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بهعهده تجدیدنظرخواه است .همچنین در
فرضی که هردو (خواهیان و خوانیده) بیه جلیب نظیر کارشیناس اسیتناد کننید پرداخیت دسیتمزد
کارشناسی به عهده خواهان خواهد بود .ضمانت اجرای عدم تودییع دسیتمزد کارشناسیی در میاده
 259قانون آیین دادرسی مدنی به این نحو پیشبینی شده است :در صیورتی کیه در مرحلیه بیدوی
دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند؛ دادخواست ابطال میشیود و
اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ویی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده موثر است
آیین دادرسی مدنی در دو قایب ،نظر کارشناس را ارزشگذاری کرده :اول اینکیه در میاده 265
آمده است « :در صورتی که نظر کارشناس بیا اوضیاع و احیوال محقیق و معلیوم میورد کارشناسیی
مطابقت نداشته باشد ،دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد ».از این ماده برداشت مییشیود کیه نظیر
کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسایه موافقت داشته
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باشد و اال دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زییرا در ایین صیورت ،دادگیاه علیم بیه بطیالن نظرییه
کارشناس پیدا میکند .در عین حال دادگاه نمیتواند نسبت به عقیده کارشناس بیاعتنیا باشید زییرا
نظر کارشناس ،اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد .امیا احتمیال دارد دادرس بیه
قراین دیگری دست یابد که بیاعتباری نظر کارشناس را ن ان دهد یا قرینه دیگری او را بیه تردیید
وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بی تری میپردازد و در صورتی که به نتیجه مخایف برسد
به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد .بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تامین
کند؛ به تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ گاه ایین عقییده بیر دادگیاه
تحمیل نمی شود .ایبته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظر کارشناس است مگیر اینکیه خیالف آن
ثابت شود .در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکننید وییی ایین نظرییه قابیل
متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه راسا میتواند موضیوع را بیه هییات
کارشناسی ارجاع دهد .پرداخت دستمزد کارشناسی در این حایت طبق قاعده عمومی است که بییان
شد .دوم اینکه نظر کارشناس مستند رای دادگاه قرار میگیرد .حسیب مسیتفاد از میاده  331قیانون
آیین دادرسی مدنی 1در فرضی که اصحاب دعوا کتبا نظر ی

یا چند نفر کارشناس را قیاطع دعیوا

قرار دهند مطابق عقیده کارشناس یا کارشناسان رای صادر میشود.
از نظر قانونی و اجرایی چه انتقادی به قرار کارشناسی وارد است
در خصوص قرار کارشناسی آنچه استنباط میشود از نظر قانونی خألیی وجود نیدارد؛ وییی در
عین حال دو نکته در وضع مقررات کارشناسی باید مورد توجه قیرار گییرد .نکتیه اول مربیوط بیه
کارشناسی معاضدتی است .قانونگذار پیش بینی نکرده است اگر اصیحاب دعیوا توانیایی پرداخیت
هزینه کارشناسی را نداشته باشند تکلیف چیست اگرچیه در تعرفیه دسیتمزد کارشناسیان رسیمی
دادگستری این نقیصه به نحوی مرتفع شده است باید بپذیریم که مقیررات مربیوط بیه کارشناسیی

 -1احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد :ایف -دردعاوی مایی که خواسته یا ارزش آن ازسه میلییون ( )000/000/3رییال
متجاوز باشد.ب -کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمایی.ج -حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع بیه اصیل
دعوا قابل تجدیدنظر باشد.تبصره  -احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی ی

یا چند نفر کارشناس که طیرفین کتبیا

رأ ی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صالحیت دادگیاه ییا قاضیی صیادر
کننده رأی.
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معاضدتی در تعرفه دستمزد پ توانه قانونی ندارد .نکته دوم خأل قانونی مرور زمان تخلفات انتظامی
کارشناسان رسمی دادگستری است .دادرسی عادالنه حکم میکند که مقررات حاکم بر رسیدگی بیه
تخلفات قضات و اشخاص وابسته به دادگستری هماهنگ و همسو باشد .با وجود اینکه مرور زمان
تخلفات انتظامی قضات سهسایه و وکال دوسایه است .در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب  1381برخالف قانون مصوب  1317که مرور زمان دوسایه پیشبینی شده بود حکم خاصی
وضع ن ده است .از نظر اجرا هم میتوان به چند مورد بهعنوان توصیههای کارشناسی اشاره کرد:
 -1نظر به اینکه قانونگذار به منظور جلوگیری از اطایه دادرسی جلسیه اجیرای قیرار کارشناسیی را
منتفی می داند ،شایسته است کارشناسان بیرای جلیوگیری از هرگونیه شیائبه بیا اصیحاب دعیوا
هماهنگ باشند تا با استماع اظهارات ای ان و مالحظه اسناد و مدارک طرفین اظهارنظر کنند.
 -2کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد ،اجتناب کند .رسیایت کارشیناس،
نتیجهگیری از موضوع به منظور اقناع وجدان دادگاه است.
 -3اظهارنظر کارشناس باید صریح ،مستدل ،موجه و عاری از هرگونه ابهیام باشید .بیراین اسیاس،
کارشناس باید از بهکاربردن جمالتی مانند «به نظر میرسد»« ،بسته به نظر دادگاه است» و «شاید
چنین باشد» خودداری کند.
 -17اماره قضایي
یکی از مناسبترین راههیای گسیترش عیدایت محسیوب میی شیود .بیه نقیل از دکتیر کاتوزییان
درتوصیف اماره قضایی« :در این بخش اثبات ،قاضی فارغ از نظیام قیانونی ،آزادانیه قیدرت اثبیاتی
ن انهها وقرینهها را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچ

انگیزه عیدایتخیواهی را در

او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود( .کاتوزیان :1384 ،ج )2امیروزه
زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه خرد سنجید و قابل انعطیاف سیاخت و امیارههیا
آزمای گاه استنتاج از قرینهها و ن انههاست .اماره قضایی را باید دییل واقعی همانند سند و شهادت
و اقرار ،شمرد نه دییل حکمی یا تعبدی .بر پایه همین ویوگی است که دالیت اماره قضیایی برواقیع
را قویتر ازدالیت اماره قانونی دانستهاند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی ،اماره قضیایی را
حاکم شمرده اند »...به این ترتیب می توان گفت اماره قضیایی و اسیتناد بیه آن آرامیش وجیدان را
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برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادیه حصول همین آرامش وجیدانی بیرای
قاضی است ،ییکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویوگی های خاص اماره قضایی ،در این نیوع
ادیه اثبات ملموستر است .با حذف مواد 1306تا  1308قانون مدنی ،قلمرو اعتبار شهادت گسترش
یافت وبه تبع آن ،با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی ،وفق بخیش دوم میاده  1324قیانون میدنی،
انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیز در اثبات اعمال و وقیایع حقیوقی گسیترش یابید .بیا ایین
وجود استناد به اماره شم یر دویبه است؛ استناد بی ضابطه اماره قضیایی منجیر بیه خیود مختیاری
وخود کامگی قاضی خواهد شد .عدم توجه به قراین و امارات و اوضاع واحوال موجود در دعیوی
نیز وجدان قاضی را آزار می دهد و عدایت در فرایند دادرسی رنگ می بازد.
نتیجهگیري
یکی از موضوعهایی که از اهمیت ویوهای در نظام قضایی اسالم برخوردار اسیت مسیأیه قضیاوت
است .این جایگاه عالوه برآن که ی

منصب باال و با ارزش و مورد احترام است ،دارای م یکالتی

نیز میباشد ،و کسی که به عنوان قاضی این وظیفه را به عهده میگیرد باید دارای عدایت ،آگاهی و
تسلط کامل در تمام زمینهها و مراحل دادرسی باشد ،و حکمی که توسیط قاضیی صیادر مییشیود
بایدمستند و مستدل به مواد قانونی و ادیه شرعیه باشد که موجب علم و اطمینیان گیردد ،و اسیاس
قضاوت هم ،ک ف حقیقت و رسیدن به واقعیت است و قاضی با توجه به ادیههیای زییاد کیه هیم
مدون و هم موجود میباشد تمرکز کافی داشته باشد تا به بهترین نحو منصفتر همیراه بیا عیدایت
حکم صادر کند .موضوع انجام عمل قاض به علم خود از دیر زمان میان دان یمندان و فقهیای میا
مورد بحث و در جلسات علم حوزو مطرح بوده است .آنان در این مسأیه اتفاق نظر داشیتهانید
که چنانچه قاض امام معصوم(ع) باشد ،جایز است به علمش استناد کند .امّیا اگیر معصیوم نباشید،
اجمایًا م توان گفت که بین فقها شیعه در این مسأیه اختالفنظر و تفاوت آراء وجیود دارد .کیه
عدهای علم قاضی را مطلقا حجت میداند و عدهای دیگر مطلقا حجت نمیدانید .قاضیی در عیرف
فقیهان امامیه کسی است که شرایط و ویوگیهای ذیل را داشته باشد:
قاضی باید بایغ ،عاقل ،مؤمن ،عادل ،مرد ،حالل زاده ،آزاد ،عایم و توانمند و مطمین بر انجیام کیار
قضا از علم به کتاب خدا و سنت معصومین(ع) بر خوردار باشد؛ یعنی آیات ناسخ و منسوخ و محکیم
و مت ابه و عام و خاص و مطلق و مقید را از هم تفکی

نماید و قواعد جاری در هر مورد را بداند و

احکام واجب و مستحب را از هم ت خیص دهد و در امر سنت اخبار احاد ،متیواتر ،مرسیل ،متصیل،
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مسند ،منقطع ،عام ،خاص ،ناسخ و منسوخ را ب ناسد .باید مسائل مورد اجمیاع و فتیوای اختالفیی را
بداند؛ زیرا احکام مورد اجماع ،الزم ایعمل میباشد .مورد اختالف را نیز ب ناسد تا متوجه گردد که آیا
برداشت او موافقی در فقه دارد یا خیر .او باید به زبان عربی و معانی کالم و نکات دسیتوری آن آشینا
باشد؛ زیرا این زبیان منبیع و سرچ یمه ایفیاظی اسیت کیه کیالم خیدا و سینت پییامبر(ص) و ائمیه
معصومین(ع) در قایب آن بیان شده است و باید از محرمات ایهی اعم از صغیره و کبیره و هوا پرسیتی
و میل به دنیا به شدت دوری کند و حریص در کسب تقوا باشد و اعمال نی

را زییاد انجیام دهید و

مجتهد مطلق در همه ابواب فقه بلکه اعلم از همه فقهای شهر ییا محیلهیای نزدیی

بیه آن باشید و

احوط این است که قاضی فراموش کار نباشد ،اگر به حدّی فراموش کار باشد که از او سلب اطمینیان
شود ،اقوی این است که بگوییم سزاوار مسند قضا نیست.
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تبیین كفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی كیفري
حامد رستمي نجفآبادي
محمدرضا حقشناس

1

2

چکیده
از جمله قرارهایی که مقام قضایی برای دسترسی به متّهم و امکان جبران خسارت بزهدیده صادر مییکنید ،قیرار «اخیذ
کفیل با تعیین وجه ایکفایه» است .شخص حقوقی میتواند در تمیام فعایییتهیای قیانونی شیرکت و بیه تبیع آن دارای
مسیوییت مدنی و کیفری شود .براساس تبصره ماده  221قانون آییین دادرسیی کیفیری مصیوب  ،1392/12/4شیخص
حقوقی نیز میتواند کفیل متهم شود .اما اطالق حکم در تبصره مذکور موجب ابهام قانونی و تعارض با برخیی قیوانین
مبنایی میگردد .پووهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای به بررسیی شیرایط
و محدودیتهای کفایت توسط شخص حقوقی میپردازد .نتیجه پووهش آنکه در مورد کفایت اشیخاص حقیوقی بایید
قائل به تفکی

شد .کفایت شخص حقوقی دویتی به طور کلی خالف قواعد حقوقی و غیرقابیل توجییه اسیت .کفاییت

توسط شخص حقوقی غیر دویتی با دو شرط قابل پذیرش است :کفایت از متهم مورد نظیر در راسیتای منیافع شیخص
حقوقی و با تصمیم مرجع صایح در سطح مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته باشد .کفایت از سوی موقوفه نییز بیا
توجه به شخصیت حقوقی آن ،م روط به سازگاری با شرایط وقفنامه یا موافقت جمیع موقوفعلیهم در وقیف خیاص
است.

كلیدواژهها:

آیین دادرسی کیفری ،قرار تأمین ،کفایت ،شخص حقوقی.

 -1عضو گروه فقه و حقوق امامیه دان گاه مذاهب اسالمی تهران و عضو شورای علمی گروه مطایعات قضیای اسیالمی پووه یگاه
h.rostami1365@gmail.com

قوه قضائیه
 -2استادیار گروه فقه و حقوق و معاونت پووه ی دان گاه معارف قرآن و عترت اصفهان

mohammadreza1.haghshenas@gmail.com
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مقدمه
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب  1392/12/4و اصالحی  )1394/3/23به منظور افزایش اختییار
عمل مقام قضایی ،قرارهای تأمین و نظارت قضایی مطرح ساخته که برخی از آنهیا نهیاد جدییدی
در آیین دادرسی کیفری ایران هستند( .میواد  287 ،247 ،217و  )690مثیل «قیرار ایتیزام بیه عیدم
خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه ایتزام از طرییق نظیارت بیا
تجهیزات ایکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات»( .بنید چ میاده  217همیان قیانون) یکیی از
نهادهای جدید این قانون ،تبصره ماده  221است که برای نخستین بار بیه موضیوع کفاییت توسیط
اشخاص حقوقی پرداخته و مقرر میدارد« :پذیرش کفایت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات ایین
ماده بالمانع است».
در این نوشتار با استفاده از دکترین حقیوقی و تحلییل قیوانین موضیوعه بیا روش تحلیلیی بیه
بررسی شرایط و حدود صدور قرار کفایت توسط شخص حقوقی پرداخته میشود .به نظر میرسید
که کفایت اشخاص حقوقی به طور مطلق قابل پذیرش نیست .بایستی بین اشخاص حقوقی دویتیی
و غیر دویتی قائل به تفکی

گردید.

 -1واژهشناسي
واژه کفایت از ماده ک ف ل به معنای «به عهده گرفتن کاری به جای کسی» اسیت( .معیین:1381 ،
باب ک ف ل) در زبان انگلیسی Bail1 ،به معنای قبول مسیوییت یا حمیل بیار اسیت( .

Houghton

 )Mifflin,2009, bailدر اصطالح آیین دادرسی کیفری ،اصطالح  Bail Bondبه معنای قیرار وثیقیه
است یعنی تعهدی که متهم یا شخص ثایثی طبق دستور مقیام قضیایی و مییزان پیویی تعییین شیده
میسپارد .پس از امضا ،فرد آزاد میشود ویی اگر در موعد مقرر حاضر ن د وثیقیه بیه نفیع دوییت
ضبط میشود)The Gale Group,2008,bail bond( .
در اصطالح فقهی کفایت به معنای ایتزام به حاضیر سیاختن مکفیول اسیت هرگیاه مکفیولییه
بخواهد( .بحرانی ،بیتا :ج ،3ص21؛ عاملی :1410 ،ج ،4ص )113یذا حق کفاییت ،سیلطنتی اسیت
که با عقد کفایت برای مکفولیه بر کفیل حاصل و نتیجه آن وجوب حاضر ساختن مکفول بر کفیل
 -1از ری ه فرانسوی  baillierو ری ه التین .biulre
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است( .هاشمی شاهرودی :1382 ،ج ،3ص )339بیا حاضیر سیاختن او ،ذمّیه کفییل از حیق بیریء
میشود( .نجفی :1369 ،ش ،26ص189؛ عاملی :1417 ،ج ،4ص)252
 -2قرار كفالت
کفیل در اصطالح حقوقی ،شخصی است که حضور مرتب میتهم را در مواقیع مطایبیه آن در برابیر
مبلغ معینی وجه ،تعهد و کفایت مینماید( .آخوندی :1374 ،ج ،2ص )147مقام قضیایی مییتوانید
پس از تفهیم اتهام ،قرار کفایت (به منظور اخذ کفیل) صادر نماید .در چنین صیورتی مقیام قضیایی
(دادسرا یا دادگاه) با توجه به ادیه آثار یا اهمیّت جرم یا شخصیّت متهم ،تعهّد او را کافی ندانسته و
به او ابالغ میکند که بایستی شخص ثایثی حاضر شده تا متعهّد به حاضر سیاختن میتّهم در مواعید
مدّ نظر بازپرس شود( .مهابادی )136 :1392 ،با توجه به این که کفیل متعهّد به حاضر ساختن متهم
میشود ضمانت اجرای این تعهّد ،مال معینی است که کفیل به عنوان «وجه ایکفایه» معرفی میکنید
که در صورت تخلّف و عدم معرفی متّهم ،آن مال را بپردازد( .عابدی )317 :1399 ،مقام قضایی بیا
یحاظ «مؤیّفههای تناسب قرارهای تأمین و نظارت قضایی» (ماده 250همان قانون) همچیون شیدت
جرم (با یحاظ حداقل و حداکثر خسارت احتمایی وارده بیر بیزهدییده) ،شیدت مجیازات احتمیایی
متوجّه متّهم،سابقه متهم ،شخصیت و وضعیت متهم و  ...مبلغی را به عنوان وجیه ایکفاییه معلیوم و
موافقت کفیل برای کفایت را با اخذ امضاء احراز میکند( .خایقی)235 :1394 ،
 -3اختصاص صدور قرار كفالت به متهم حقیقي
قانونگذار در ماده  690قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار کفایت در مواردی که متهم شیخص
حقوقی باشد را ممکن ندانسته و قرارهای تأمین کیفری ممکن برای شخص حقوقی را منحصیر در
«قرار ممنوعیت از انجام بعضی از فعاییتهای شغلی» و «قرار ممنوعییت تغیییر ارادی در وضیعیت
شخص حقوقی» دانسته است .از این ماده استفاده میشود که قرارهای تأمین کیفری موضیوع میاده
 217و  247همان قانون اختصاص به موردی دارد که متهم از اشخاص حقیقی باشد.
 -4مبدأ ایجاد شخصیت حقوقي
مبدأ تحقق شخصیت حقوقی برای مصادیق مختلف شخص حقوقی در احراز موضوع تبصیره میاده
 221قانون آیین دادرسی کیفری اهمیت دارد .شخص حقوقی هنگامی پدید میآید کیه دسیتهای از
افراد که دارای منابع و فعاییت م ترک هستند یا پارهای از اموال که بیه اهیداف خاصیی اختصیاص
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داده شدهاند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حیق و تکلییف ب ناسید و بیرای آنهیا
شخصیت مستقلی قائل گردد( .صفایی ،قاسم زاده)164 :1394 ،
شخص حقوقی میتواند دارایی داشته ،معامله کند ،اسیتخدام کیرده ،تعهید نمایید ،خواهیان ییا
خوانده دعاوی قرار گرفته ،محکوم یه و محکوم علیه قرار گیرد .حتی پس از انحالل نیز تا پییش از
تصفیه کامل ،شخصیت حقوقی شرکت تجاری ،به صورت ناقص و حداقلی باقی مییمانید( .داراب
پور )134 :1391 ،براساس مواد  1110و  2589قانون تجارت ،تصمیمات نمایندگان رسمی شیخص
حقوقی ،تصمیم شخص حقوقی است .براین اساس رکنِ اراده و قصد در اعمیال شیخص حقیوقی
محرز است زیرا با توجه به اراده جمعی و م ترکی که در ماهیت شخص حقوقی مطرح است ،این
اشخاص در قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند( .صفار)504 :1372 ،
«شرکتها و مؤسسات دویتی و عمومی» به محض ایجاد و تأسیس ،و بدون نیاز به ثبیت دارای
شخصیت حقوقی هستند( .ماده  587قانون تجارت) این مقرره درباره نهادهای عمومی غییر دویتیی
که دارنده خصوصی نداشته و هدفش ،دادن خدمات و سودهای همگانی است نییز حیاکم اسیت.

3

(افتخاری)391 -396 :1386 ،
پدیدآورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت ،مختار نیستند و بایید شیرکت را بیه ثبیت
برسانند .اگر از ثبت شرکت خودداری ورزند ،حتّی با مسووییت کیفری نیز رو به رو خواهنید بیود.
ایبته گاهی شرکتهای بازرگانی به جهت پیوند بیا نهادهیای دویتیی ،بیا قیانون خیاص ،شخصییت
حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند( .ماده  5قانون اساسنامه «شرکت سهامی ک ت و صینعت شیهید
به تی» )1370/6/3
در خصوص نقش ثبت در تحقیق شخصییت حقیوقی شیرکتهیای تجیاری غیردویتیی ،مییان
« -1اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود».
« -2تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذتصمیم دارند گرفته میشود».
 -3به عنوان نمونه این قوانین به شخصیت حقوقی سازمانهای مربوطهشان تصیریح نمیودهانید :میاده  7تبصیره  2و میاده  9قیانون
وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب 1382/9/19؛ ماده  10قانون پویی و بانکی ک ور 1351/4/18؛
ماده  2قانون اساسنامه «سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی» 1356/11/15؛ ماده ی
مصوب . ... 1377/2/27

قانون اساسنامه «بنیاد شهید انقیالب اسیالمی»
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اندی مندان حقوق تجارت اختالف نظر است و نص قانونی صریحی در این زمینیه وجیود نیدارد.
برخی قائلند بر اساس اطالق ماده  583قانون تجارت ،شرکتهای غیردویتیی تجیاری بیا «ت یکیل
شدن» ،شخصیت حقوقی مییابند .بنابراین ثبت یا عدم ثبت شرکت با ضمانت اجرا یا احتمال ارائیه
درخواست انحالل به دادگاه توسط دادستان را به دنبیال دارد( .اسیکینی112 ،48/1 :1395 ،؛ داراب
پور )136 :1391 ،برخی دیگر قائل هستند «شخصیت شرکتهای بازرگانی هنگامی کامل میگیردد
که به ثبت برسند» و بر این نظر به تحلیل متن برخی میواد قیانونی ،آراء برخیی محیاکم و دکتیرین
حقوق فرانسه استناد نمودهاند (صفایی ،قاسم زاده169 :1394 ،؛ صقری .)117 -123 :1390 ،یییکن
ظاهر ماده  583قانون تجارت بر نقص شخصیت حقوقی شرکتهای بازرگانی پیش از ثبت دالییت
ندارد.
در هرصورت اگر پیش از ثبت شرکت ،به نام و برای شرکت «تعهید» توسیط مؤسسیین ایجیاد
شود یا اقدامهای آنها موجب خسارت یا مرتکب بزه شوند ،شرکت پیس از ثبیت دارای مسییوییت
خواهد بود و این جنبه کاشفیت دارد .بنابراین قبول کفایت توسیط شیرکت تجیاری پییش از ثبیت
میتواند بعد از ثبت ،برای شرکت و اگر هرگز شیرکت شخصییت حقیوقی نیابید ،بیرای مؤسسیین
مسیوییت ایجاد کند( .صقری ،همان)
ت کیالت و مؤسسات غیر تجارتی برای کسب شخصیت حقوقی باید به ثبت برسند و پییش از
آن شخصیّت حقوقی ندارند (ماده  1آییننامه اصیالحی ثبیت ت یکیالت و موسسیات غیرتجیارتی
 1337/9/5و ماده  584قانون تجارت) .طبق ماده  21قانون نظیام صینفی ک یور ( )1382/12/24در
هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعاییتهای شغلی م ابه یاهمگین وجیود داشیته باشید ،افیراد
صنفی با رعایت این قانون مبادرت به ت کیل اتحادیهمیکنند و طبق تبصره 1ایین میاده« ،اتحادییه»
دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگیانی رسیمیّت میییابید.
(افتخاری)388 :1386 ،
موقوفات اموایی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به ی

هدفِ خییر اختصیاص داده

شده است .این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تجاری نیسیتند( .کاتوزییان-146 :1378 ،
 )145براساس ماده  3قانون اوقاف  ...« 1354/4/22موقوفه عیام دارای شخصییت حقیوقی اسیت».
همچنین بر اساس میاده  3قیانون ت یکیالت و اختییارات سیازمان حی و اوقیاف و امیور خیرییه
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(« )1363/10/6هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متویی یا سازمان حسب میورد نماینیده
آن میباشد» .شخصیت حقوقی اموال موقوفه از زمان تنظیم وقفنامه ایجاد میشود( .طاهری:1391 ،
)118/1
نکته این که مؤسسات و ت کیالتی را که مقاصد آنها مخایف با انتظامات عمومی ییا نام یروع
است نمیتوان ثبت کرد (ماده  586قانون تجارت) .چنانچه مؤسسه یا شرکتهای موضوع این ماده
به انجام بزه دست بزنند ،پیرو مقررههای عمومی حقوق کیفری مانند شرکت یا معاونت در جرم بیه
آن رسیدگی میشود .بنابراین در میان انواع شرکتهیا و مؤسسیات ،فقیط شیرکتهیا و مؤسسیات
نام روعند که فاقد شخصیت حقوقی هستند زیرا وفیق میاده  583قیانون تجیارت مصیوب تحقیق
شخصیت حقوقی منوط به رسمیت داشتن آن نزد قانونگذار است.
 -5شرایط كفالت شخص حقوقي
پس از بحث درباره مبدأ تحقق شخصیت حقوقی ،پرسش اساسی آن است که شیخص حقیوقی در
چه مواردی میتواند کفیل ی

متهم شود توضیح اینکه حکم به اطالق جیواز کفاییت بیرای هیر

شخص حقوقی ،ممکن است آثار فسادانگیزی به دنبال داشته باشد:
 -1امکان سوء استفاده افراد صاحب نفوذ در شخص حقوقی .بهعنوان مثال اگر عضو هیأت میدیره
ی

شرکت تجاری سهامی عام بخواهد بیا اسیتفاده از امیوال و مسیتغالت شیرکت ،بیه خیاطر

انگیزههای شخصی ،کفیل متهمی شده و وجه ایکفایه را از اموال شرکت متعهد شود .چه بسا آن
متهم که هیچ ارتباطی با شرکت مزبور ندارد ،متواری شده یا به هر دییل دیگری حاضیر سیاختن
او ممکن ن ود ،م خص است که این موجب ضرر سایر سرمایهگذاران یا سهامداران مییشیود.
آیا تبصره ماده  221قانون آیین دادرسی کیفری 1392/12/4را میتوان مستند دانست
این حساسیت با توجه به ماده  230قانون آیین دادرسی کیفری بی تر میشود کیه بییان مییدارد
اگر از کفیل یا وثیقهگذار حاضر ساختن مکفول مطایبه شده ویی وی را ظرف میدت مقیرر حاضیر
نسازد ،دستور ضبط وجه ایکفایه از اموال کفیل صادر میشود که ممکن اسیت مبلیغ وجیه ایکفاییه
بیش از میزان خسارت بزهدیده باشد.
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 -2ایراد ساختاری در محل تأمین وجه ایکفایه .اگر قرار باشد شیخص حقیوقی ،کفییل باشید و در
نهایت حکم به ضبط وجه ایکفایه صادر شود ،محل تأمین بودجه آن با اییراد مواجیه مییگیردد.
توضیح اینکه در کفایت توسط سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دویتی یا عمومی حیاکمیتی،
اگر مدیر ی

سازمان دویتی بخواهد کفیل یکی از کارمندان خود که متهم به جرمی است ب یود

و وجه کفایت را از محل اموال سازمان دویتی متبوعش متعهد شود ،آیا این از مصیادیق اسیتفاده
شخصی از اموال بیتایمال یا هزینه خارج از ردیف بودجه است ییا اگیر میدیر یی
خیریه بخواهد از محل اموال وقف شده برای کم

صیندوق

به ایتام ،وجه ایکفایه یا وثیقهای بیرای یی

متهم غیر یتیم را تعهد کند ،آیا به منزیه صرف اموال در خارج از حیطه اهداف و منیافع شیخص
حقوقی نیست
 -6شرایط جواز كفالت توسط شخص حقوقي
کفایت به طور معمول نسبت به شخص حقیقی متصور است چنانچه این امور میتواند شاهدی بیر
این ادعا باشد -1 :عدم ذکر کفایت شیخص حقیوقی در قیوانین سیابق  -2میاده  234قیانون آییین
دادرسی کیفری  1392/12/4که به مسأیه فوت کفیل اشاره میکند 1در حایی که فوت فقط درمیورد
شخص حقیقی متصور است .امّا اینها فقط در نگاه نخست است زیرا انحیالل غییر ارادی و حتیی
انحالل ارادی شخص حقوقی ،به منزیه فوت آن است و قانونگذار از باب مصداق متداولتر فقط به
فوت اشاره نموده است.
آنچه در این تبصره موجب بحث است آن که شخص حقوقی چگونه ،در چه شرایطی میتواند
کفیل ی

متهم شود آیا ی

شخص حقوقی غیردویتیی تجیاری در قاییب شیرکت سیهامی عیام،

می تواند کفیل هر متهمی شود و در صورت تخلف از حاضر ساختن متهم ،وجه ایکفاییه از محیل
اموال شرکت یعنی از سرمایه سهامداران تأدیه خواهد شد یا آن شخص حقیقی که به عنوان نماینده
آن ،قبویی کفایت نموده باید وجه ایکفایه را بپردازند بنظر میرسد برای مورد جیواز کفاییت بیرای
شخص حقوقی ،باید بین شخص حقوقی دویتی و عمومی با شخص حقوقی غییر دویتیی تفکیی
نمود.

« -1در صورت فوت کفیل یا وثیقهگذار ،قرار قبویی کفایت یا وثیقه منتفی است».
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 -1 -6كفالت توسط شخص حقوقي دولتي
از آنجا که کفایت در واقع ایجاد ی

تعهد بر ذمه کفیل برای حاضر ساختن مکفیول و در صیورت

حاضر نساختن ،ضبط وجه ایکفایه است ،کفایت توسط شخص حقوقی دویتی ،بجز در یی

میورد

نادرست و غیراصویی میباشد .زیرا؛ ایف) بودجه های دویتی ،امانتی در اختیار مسیول مربوطه است
و مسیول ،حق تصمیمگیری مایکانه و تصرف خارج از حدود مربوط به وظایف سازمان یا مؤسسیه
مربوطه را ندارد .بنابراین اگر مسیول بخواهد به نمایندگی از شخص حقوقی دویتی ،تعهّد به حاضر
ساختن متهم و احیاناً پرداخت وجه ایکفاییه نمایید ،خیارج از حیطیه اختییارات اوسیت .از طرفیی
تحمیل هزینهای احتمایی بر دویت برای یافتن و حاضر سیاختن میتهم اسیت .همچنیین اگیر میتهّم
متواری شد یا به هر دییل حاضر سیاختن مکفیول ممکین نبیود ،تحمییل هزینیه وجیه ایکفاییه بیر
بیتایمال و مصداق ضرر بر آن است .ب) مصرف بودجههای دویتی ،محدود به اعتبیارات مصیوب
و قوانین مربوطه است و نمیتوان بودجهای که بیه سیازمان دویتیی بیرای مصیارف داخلییاش بیا
ردیفهای مصرفی م خص داده شده را صرف پرداخت وجه ایکفایه نمود .این مطلیب بیه اسیتناد
قوانین مختلف قابل اثبات است:
 -1اصل  53قانون اساسی« :کلیه دریافتهیای دوییت در حسیابهیای خزانیه داری کیل متمرکیز
میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد».
 -2اصل  148قانون اساسی« :هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانیات ارتیش و اسیتفاده
شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ،راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است».
 -3ماده  26قانون مدنی...« :آنچه از اموال منقویه و غیر منقویه که دویت به عنوان مصایح عمیومی و
منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تمل

خصوصی نیست و همچنین است اموایی که موافیق

مصایح عمومی به ایایت و والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد».
 -4ماده  13قانون محاسبات عمومی ( )1366/6/1که مصرف وجوه عمومی را منحصر در مصیارف
عمومی میداند« :وجوه عمومی عبارت است از نقدینههای مربوط به وزارتخانههیا و مؤسسیات
دویتی ،شیرکت هیای دویتیی ،نهادهیا و مؤسسیات عمیومی غیردویتیی و مؤسسیات وابسیته بیه
سازمان های مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیسیت و صیرفنظر از نحیوه و
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من اء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد».
 -5کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل ک ور در نظریه م ورتی خود ،وثیقهگذاری برای متهمین
از محل اموال دویتی را غیرقانونی ت خیص داده است« :با توجه به مواد  112یغایت  114قیانون
محاسبات عمومی ،چون اموال غیرمنقول دویت و شرکت های دویتی قابل نقل و انتقال با شرایط
معینی است که وثیقهگذاری آن در جهت اتهامات اشخاص حقیقی اعم از دویتی و غیردویتیی از
شمول آن خارج است و مطابق با ماده  13قانون مذکور که وجیوه عمیومی را تعرییف نمیوده و
مصرف آن را فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی تجویز کرده است ،یذا استفاده غییر از
موارد یادشده خالف و فاقد جواز قانونی و شرعی به نظر میرسد»( .نظریه شماره ت1/32493/
کمیسیون حقوقی مورخ )1375/12/6
بنابراین قبول کفایت یا تودیع وثیقه توسط دویت صحیح نیست .به عنوان استثناء باید گفت اگر
قانونگذار یا مقامات ذیصالحی که صالحیت تعیین مصارف هزینهای بودجه را دارند ،از ابتدا و بر
اساس مصلحت سازمان متبوع ،ردیف جداگانه ای برای کفایت یا وثیقه با ضیوابط م یخص تعییین
کنند ،مصرف این بودجهی م خص برای کفایت یا وثیقه بال اشکال خواهید بیود .چنانچیه اگیر در
ردیفهای بودجه وزارت خارجه ،بودجهای برای وثیقهگذاری برای آزادی اتباع ایرانیی و مقامیات
کنسویی که در خارج از ک ور با اتهامی مواجه میشوند قرار داده شود که حق عمومی قانونگذار یا
مقامات ذی صالح برای تعیین مصارف بودجه دییلی بر این امر اسیت .همچنیین اصیل  139قیانون
اساسی را میتوان مؤیّد دیگری بر این حق قرار داد که مقرر داشته «صلح دعاوی راجیع بیه امیوال
عمومی و دویتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد ،موکول به تصویب هیأت وزیران است و بایید
به اطالع مجلس برسد» که حیق تصیمیم گییری درمیورد امیوال دویتیی در میوارد خیاص را بیرای
قوهمجریه قرار داده است.

 -2 -6كفالت شخص حقوقي غیر دولتي تجاري
شرکتهای تجاری ویوگیهای م ترکی دارند:
 -1اهلیت شرکت و حیطه تصرفات آن محدود به موضوع منیدرج در اساسینامه اسیت .2 .شیرکاء
(سرمایهگذاران) بر دارایی شرکت ،حق عینی ندارند یعنی در طول مدّت شرکت ،عیین امیوال و
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وجوه شرکت متعلق به شخصیت حقوقی شرکت است و متعلق به هیچ ی

از اشخاص حقیقیی

سرمایهگذار نیست بلکه فقط سهام آن متعلق به هر فرد اسیت .3 .طلبکیار از شیرکت (از جملیه
وقتی مقام قضایی اقدام به وصول وجه ایکفایه میکند) ،برای تأدیه طلبش باید به وجوه و امیوال
شرکت مراجعه کند ویی اگر شرکت موجودی کافی نداشت ،پس از حکم بیه انحیالل شیرکت،
طلبکار میتواند به اشخاص حقیقی مرتبط با شرکت رجوع کند( .صیقری .4 )111 ،1390 ،اگیر
سرمایه شرکت (شخص حقوقی) برای تأدیه هر دوی دیون و سرمایهی شرکاء کافی نباشد ،بایید
ابتدا طلب طلبکارها وصول شود .بنابراین اگر دادستان زمانی دستور ضبط وجه ایکفایه را بدهید
که سرمایه و دارایی شرکت دچار نقصان شده اسیت ،ابتیدا دییون از جملیه وجیه ایکفاییه بایید
پرداخت شود( .افتخاری)75 -76 :1391،
بر اساس معیار مستفاد از ماده  143قانون مجازات اسالمی  ،1392/2/1رفتار شخص حقوقی در
صورتی برایش مسیوییت کیفری ایجاد میکند که ایف) نماینده قانونی شخص حقیوقی مرتکیب آن
فعل شده باشد ب) آن رفتار به نام یا در راستای منافع آن شخص ارتکاب شده باشد .براین اسیاس
رفتار شخص حقوقی هم در جنبه مدنی (مثل کفایت) و هم در جنبه کیفری بایستی با یحاظ این دو
شرط باشد .پس کفایت متهم توسط شخص حقوقی غیردویتی در صورتی صحیح است کیه کفاییت
آن متهم ،در راستای اهداف یا منافع شخص حقوقی و با تصمیم مسیوالن دارای صالحیت باشد.
با یحاظ این دو شرط ممکن است حتی کفایت از شخصی غیر از مدیران ارشد یا حتیی خیارج
از مجموعه شرکت نیز به دالئل مختلف توجیه پذیر باشد زیرا مصرف بودجه در راستای آن خالف
منافع شرکت نیست و شخص صایح (هیأت مدیره یا هم تیراز آن) تصیمیمگییری شیده اسیت .بیه
عنوان مثال اگر یکی از مسیویین شرکت ،به اتهام جرمی بازداشت موقیت شیده و میدیران شیخص
حقوقی ت خیص دهند این وضعیت موجب کاهش ارزش سهام شرکت میشود ،در راستای منیافع
شرکت اقدام به قبول کفایت و تعهد به وجه ایکفایه نمایند ،این رفتار با مانعی مواجه نخواهید بیود.
در چنین موردی ،کفایت در راستای منافع و اهداف شخص حقوقی است و تصیمیم بیه آن توسیط
نمایندگان حقوقی شرکت یا شخص حقوقی اخذ شده و یذا به استناد تبصره ماده  221قیانون آییین
دادرسی کیفری اقدام مجاز تلقی میشود.
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 -3 -6كفالت شخص حقوقي غیردولتي غیر تجاري
از آنجا که اهلیت و حیطه تصرفات ت کیالت و مؤسسات غیرتجاری منحصر در حدود و ضیوابط
تعریف شده در اساسنامه است که به امضای مؤسسیین و تصیویب مجمیع عمیومی رسییده اسیت
(افتخاری .)389 :1386 ،یذا کفایت توسط شخص حقوقی غیرتجاری نیز همانند شیخص تجیاری،
فقط درصورتی امکان پذیر است که این اقدام در راستای اهداف و منافع تعریف شده در اساسینامه
و توسط مدیران صایح صورت گرفته باشد.

 -4 -6كفالت توسط موقوفه
وقف در اصطالح یعنی «حبس عین مال و تسبیل منافع و عوائد آن»( .نجفیی )2 :1422 ،منظیور از
حبس عین ،آن است که مای

مال را از مایکیت خود خارج میسازد و موقوفه را نمیتوان با عقیود

یا اعمال حقوقی مختلف ،نقل مایکیت داده یا عمد ًا تلیف نمیود .تسیبیل یعنیی اینکیه بیه صیورت
غیرمعوض و دائمی ،منافع و عوائد مال برای استفاده موقوف علیهم قرار داده میشود.
موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل اسیت چیون یکیی از م خصیههیای اساسیی شیخص
حقوقی ،مای

شدن است و از مهمترین عواملی که سبب میشود تا عقالء شخص حقیوقی اعتبیار

کنند ،مایکیت آن میباشد .این مطلب در مورد وقف صادق است؛ زیرا برخی از موقوفیههیا ،مایی
میشوند (مثل مایکیت زمین وقف شده بر دربی که بعداً بر آن نصب میشود) .موقوفه میتوانید در
وقف دیگری ،موقوفعلیه واقع شود .با اثبات مایکییت بیرای عنیوان وقیف افیزون بیر شخصییت
حقوقی ،تمامی احکام مایکیت مانند خرید ،فروش و قبول هبه نیز بیرای آن ثابیت مییشیود ،زییرا
الزمهی عقلی و عرفی مایکیت اثبات این امور خواهد بیود .بنیابراین خیود موقوفیه چیه در وقیف
خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی است( .صفار)208 :1395 ،
در خصوص جواز کفایت از سوی موقوفه به عنوان شخص حقوقی و شمول تبصره میاده 221
قانون آیین دادرسی کیفری بر آن ،نص قانونی وجود ندارد و ضروری است در چنیین میوردی بیر
اساس اصل  167قانون اساسی با مراجعیه بیه فقیه (بیه خیاطر ماهییت شیرعی موضیوع) ،تکلییف
م خص گردد.
یکی از احکام وقف آن است که هرگونه استفاده از مال موقوفه با رعایت شروط واقف و منوط
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بر آن است که تصرفات و بهره برداریها از موقوفه ،عین مال را تلف نکند و آن را از حایت تسبیل
خارج نکند( .ینکرانی )29 :1424 ،م هور فقها معتقدند تصرفاتی که موجب تلف یا نقل مل

عین

موقوفه شود ،جایز نیست و حتی واقف نیز اختیار چنین تصمیمی را ندارد زییرا بیا ماهییت وقیف
سازگار نیست
فقها تقسیم بندیهای مختلفی برای وقف مطرح کردهاند .یکی از آنها تقسیم وقیف بیه «وقیف
منفعت» (مثل وقف ی

باب مغازه برای مسیجد) و «وقیف انتفیاع» (مثیل وقیف یی

بیاب منیزل

مسکونی برای اقامت امامت جماعت مسجد) است( .خراسانی )71 :1413 ،در وقف منفعت ،متویی
یا موقوف علیهم یا حاکم شرع ،اختیار بی تری دارند برای اینکه نوع تصرف یا شیخص متصیرف و
منتفع را منفعت را تعیین نمایند ویی به شرطی که ضرر یا خسارت به عین موقوفیه وارد ن یود .بیه
همین جهت فتوا به جواز اجاره دادن موقوفه در وقف منفعت دادهانید .اصیل اویییه در وقیف نییز،
وقف منفعت بودن است (خراسیانی ،همیان؛ خمینیی ،بیی تیا80/2 ،؛ ینکرانیی .)81 :1424 ،یعنیی
شخصی به صورت معوض و موقت ،مای

منفعت موقوفه شود .این با ماهیت وقف سازگار است.

با توجه به توضیحهای پی ین ،اصل اوییه بر «عدم صحت کفایت توسط موقوفیه» اسیت .بیرای
این اصل اوییه دو استثناء قابل طرح است:
ایف -ازشرایط واقف به صورت صریح یا تعبیرهایی که عمومیت دالیت آن شامل شیود ،کفاییت از
متهم و استفاده از «منافع موقوفه» به عنوان وجه کفایت استفاده شود .مانند آنکیه واقیف ،صیرف
عائدات و درآمد موقوفه در امور خیریه یا حمایت از زندانیان و متهمان بیی بضیاعت را مطیرح
کرده باشد .این حایت تفاوتی بین وقف عام و وقف خاص نخواهد داشت .با توجه به اینکیه در
وقف ،عین موقوفه را نمیتوان (جز در موارد خاص قانونی) به تملی

ثاییث دراورده ییا ضیبط

نمود ،در هنگام صدور قرار کفایت و در مقام احراز مالئت کفیل (کیه در ایین فیرض ،شیخص
حقوقی موقوفه است)  ،الزم است ضمن بررسیی مفیاد وقفنامیه ،کفاییت درآمید و منیافع قابیل
حصول موقوفه برای تأمین وجه ایکفایه توسط مقام قضایی احیراز شیود .پیس اگیر مبلیغ قیرار
کفایت به قدری سنگین باشد که در ارزیابی عرفی ،امکان استیفای وجه کفایت از درآمد موقوفیه
نباشد یا موجب صرف منفعت موقوفه بر خالف شرایط وقفنامه باشید ،قبیول کفاییت صیحیح
نیست.
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ب -یا اینکه مکفولیه از موقوف علیهم باشد و واقف ضمن وقف خیاص شیرط کیرده باشید کیه
فروش یا نقل مایکیت موقوفه در صورت نیاز شدید موقیوف علییهم ،جیایز باشید( .سیبزواری،
 )86 ،22 :1413بنابراین وقتی بیع موقوفه که انتقال قطعی و خروج حتمی از حایت وقف است،
جایز باشد؛ به قیاس اویویت کفایت یا وثیقه گذاری از سوی موقوفه که احتمال خروج از وقیف
و تمل

شخص ثایث را به دنبال دارد ،جزء موردهای مصرف وقف و سازگار با شرع محسوب

میشود .همچنین الزم است این اقدام توسط متویی وقف (متویی خاص یا عام) صیورت گییرد.
(حائر  ،بیتا)30/2 ،
 -7لزو احراز شرایط در پذیرش كفالت
بیان شد که جواز کفایت توسط شخص حقوقی غیردویتی دو شرط دارد :ایف) کفاییت در راسیتای
هدفها و ضابطههای تعریف شده شخص حقوقی باشد ب) این اقدام توسط مقام صیایح صیورت
بگیرد .با توجه به ماده  221قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشیته «کفاییت شخصیی پذیرفتیه
میشود که مالئت او به ت خیص بازپرس محل تردید نباشد .چنانچه بازپرس مالئت کفیل را احراز
نکند ،مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند .»...مقام قضایی بایستی پیش از صدور قیرار قبیویی
کفایت شخص پی نهادی به عنوان کفیل ،اهلیت (تمکن قانونی از کفیل شدن) و مالئت وی (تمکن
قانونی از پرداخت وجه ایکفایه) را بررسی نماید زییرا مالئیت ،نییاز بیه اثبیات داشیته و مفیروض
انگاشته نمیشود( .خایقی)237/1 :1394 ،
معیار ت خیص اهلیت و مالئت شخص حقوقی متفاوت از مالئت شیخص حقیقیی اسیت .در
شخص حقیقی بطور معمول بایغ ،عاقل و رشید بودن برای احراز اهلیت و اثبیات تمکین میایی بیا
شواهدی از قبیل فیش حقوقی یا سند مایکیت ،برای احراز مالئت وی برای پرداخت وجیه ایکفاییه
کافی است .اهلیت شخص حقوقی غیردویتی از طریق تأسیس و نیز ثبت (درموارد یزوم) و مالئیت
وی از طریق دارا بودن شرایط الزم برای کفایت تحقق مییابد .برای احراز اهلیت شیخص حقیوقی
ضروری است که مقام قضایی اساسنامه ،وقفنامه یا مدارک دیگری کیه اثبیات کنید ایین کفاییت در
راستای اهداف و منافع تعریف شده شخص حقوقی مییباشید و نییز سیمت و صیالحیت مقیام و
نماینده مربوطه را بررسی نماید زیرا در صورت عدم وجود این شرایط امکان وصول قیانونی وجیه
ایکفایه نخواهد بود و این نقض ماده  221همان قانون خواهد بود.
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نکته دیگر آنکه تبصره ماده  221قانون آیین دادرسی کیفری ،در مقام قانونگذاری حیق کفاییت
برای اشخاص حقوقی و امکان قبویی کفایت آنها توسط مقام قضایی در دایره حقوق عمومی اسیت
و این منافاتی با آن ندارد که در دایره حقوق خصوصی پذیرش صریح یا تلویحی (اطالقیی) اقیدام
به کفایت در اساسنامه یا تصمیمات مجمع عمومی را ضروری بدانیم زیرا قانونگذار در قانون آییین
دادرسی کیفری ،در مقام توسعه یا تضییق اهلیت یا ضوابط فعاییت شرکتها و مؤسسیات در داییره
حقوق تجارت و نیز ضوابط شرعی وقف نبوده است.

1

 -8منع تودیع وثیقه از وجوه و اموال دولتي
سیوایی که در اینجا پیش میآید این است که آیا وجوه و اموال دویت را میتیوان بیه عنیوان وثیقیه
برای کارکنان دستگاههای دویتی که در راستای انجام وظیفه و صرفاً در ارتباط با مسییوییت محوییه
دویتی مرتکب جرائمی می شوند در مرجع قضایی تودیع نمود نظریه کمیسیون حقیوقی شیماره و
تاریخ نظریه  75/12/6ی /32493/1ت بدین شرحاست :با توجیه بیه میواد  )1(112یغاییت )2(114
قانون محاسبات عمومی چون اموال غیرمنقول دویت و شرکتهای دویتیی قابیل نقیل و انتقیال بیا
شرایط معینی است که وثیقیه گیذاری آن در جهیت اتهامیات اشیخاص حقیقیی اعیم از دویتیی و
غیردویتی از شمول آن خارج است و مطابق بیا میاده  )3(13قیانون میذکور کیه وجیوه عمیومی را
تعریف نموده و مصرف آن را فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی تجویز کیردهاسیت .ییذا
استفاده غیر از موارد یادشده خالف و فاقد جواز قانونی و شرعی به نظر میرسد.
 -9رویکرد رویه قضایي در كفالت اشخاص حقوقي
با توجه به اینکه قرار وثیقه بی تر قائم و ناظر به مال شخص میباشد تیا خیود شیخص و ایینکیه
تعرفه وثیقه و صدور قرار قبویی وثیقه حق عینی ایجاد مینماید فلذا فرقی نمینماید ارائه وثیقیه از
جانب شخص حقوقی باشد ،یا حقیقی ایبته با رعایت این شروط که:
اوالً :شخص حقوقی دویت (به مفهوم اعم) و مال تعرفه شده جزء اموال دویت نباشد.
ثانیاً :در اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی حسب مورد چنین امری تجیویز شیده و ییا در

 -1برای نظر مخایف مراجعه شود به :خایقی.239/1 :1394 ،
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مجامع عمومی مربوط چنین اختیاری داده شود و اما در این خصوص کیه آییا کفاییت از اشیخاص
حقوقی قابل پذیرش میباشد یا خیر دو نظریه در رویههای قضایی موجود است:
نظریه اکثریت قریب به اتفاق آرا :به دالیت ماده  588قانون تجارت که با صراحت بییان داشیته
«شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکاییفی شود که قانون برای افیراد قائیل اسیت مگیر
حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد »...و ایینکیه کفاییت از
جمله حقوق و تکاییفی نمیباشد که به مقتضای طبیعت انسان صرفاً برای شخص حقیقیی (انسیان)
ملحوظ گردیدهباشد مضافاً اینکه قانونگذار در فصل شانزدهم قانون مدنی هیچگونیه تصیریحی در
قائم به شخص حقیقی بودن تعهد به تعرفه مکفول نداشته بنابراین کفایت از اشیخاص حقیوقی در
پروندههای کیفری قابل پذیرش میباشد.
نظریه اقلیّت :باعنایت به این که در عقد کفایت کفیل تعهد به تعرفه مکفول مینماید و ایینکیه
انجام چنین امری جز از شخص حقیقی ساختهنبوده بنابراین به واسطه قائم به شخص بودن کفایت،
کفیل شدن شخص حقوقی در پروندههای کیفری قابلیّت پذیرش ندارد.
نتیجهگیري و پیشنهادها
مقام قضایی در رسیدگی به پرونده و برای تضمین دسترسی به متهّم ،قرار تأمین صیادر مییکنید و
یکی از آنها ،قرار اخذ کفیل با وجه ایکفایه است .به استناد تبصره میاده  221قیانون آییین دادرسیی
کیفری ،شخص حقوقی میتواند کفیل متهم در قرار کفایت شود.
در پووهش حاضر مطرح گردید؛ شخص حقوقی دویتی اصوالً نمیتواند کفیل کسی شود زییرا
تصرف در وجوه و اموال دویتی بر خیالف ردییفهیای بودجیهای و در معیرض تلیف قیرار دادن
بیتایمال است که امانت محسوب میشود و این خالف قواعد حقوقی است مگر اینکه قانونگیذار
در بودجه ،ردیف مصرفی خاصی برای کفایت متهمین با شرایط م خص قرار دهد.
در مورد کفایت شخص حقوقی غیر دویتی ،بطور کلی به استناد معیار مستفاد از ماده  143قانون
مجازات اسالمی و مواد قانونی مختلف قانون تجارت و سایر قیوانین ،فقیط در صیورتی مییتوانید
کفیل یا وثیقهگذار شود که دو شرط وجود داشته باشد :ایف) این اقدام در راستای اهیداف و منیافع
شخص حقوقی که در اساسنامه آن تعریف شده باشید ،ب) اقیدام توسیط نماینیده معتبیر شیخص
حقوقی و به نام شخص حقوقی صورت گیرد.
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کفایت توسط مال موقوفه نیز فقط به این شرط صحیح است که .1 :از نوع وقف منفعیت باشید
 .2یحاظ تناسب وجه کفایت با منفعت و عوائد موقوفه  .3این عمیل بیه صیراحت ییا بیه صیورت
ضمنی جزء شرایط واقف بوده یا اینکه مکفولیه جزء موقوف علیهم باشد.
به استناد ماده  221همان قانون ضروری است که مقام قضیایی بیویوه بیا بررسیی اساسینامه ییا
وقفنامه ،وجود این دو شرط را در شخص حقوقی غیر دویتی در هنگام صدور قرار قبیویی کفاییت
احراز نماید .پی نهاد میگردد قانونگذار با اصالح تبصره ماده  ،221شرایط اقیدام شیخص حقیوقی
برای کفایت و استفاده از اموال و وجوه مربوط به آن را م خص سازد به نحوی که از صرف منیابع
آن در محل غیراصویی و خالف قواعد حقوقی اجتناب گردد .متن پی نهادی میتواند چنیین باشید:
«پذیرش کفایت اشخاص حقوقی غیردویتی با رعایت مقررات این ماده و احراز عدم مغیایرت ایین
اقدام با اساسنامه یا وقفنامه شخص حقوقی بالمانع است».
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خراسان  ،آخوند محمد کاظم( ،)1413كتاب في الوق ف ،قیم ،چیاپ اول ،دفتیر انت یارات
اسالم .

.9

خمین  ،سید روح ایلّه موسو (بی تا) ،تحریر الوسیلة ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه مطبوعیات دار
ایعلم.

 .10داراب پور ،مهراب( ،)1391قواعد عمومي حقوق تجارت و معامالت بازرگاني ،چاپ اول،
تهران ،جنگل.
 .11راستین ،منصور(بی تا) ،مقررات كیفري بازرگاني ،چاپ دوم ،تهران ،دان کده علوم اداری و
مدیریت بازرگانی.
 .12سبزوار  ،سید عبد األعل ( ،)1413مهذّب األحکا  ،چاپ چهارم ،قم ،مؤسسه ایمنار.
 .13صفار ،محمد جواد( ،)1395شخصیت حقوقي ،چاپ اول ،تهران ،انت ارات بهنامی ،دانا.
 .14صفایی ،حسین و قاسم زاده ،مرتضی( ،)1394حقوق مدني اش خاص و محج ورین ،چیاپ
بیست و یکم ،تهران ،انت ارات سمت.
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 .15صقری ،محمد ،حقوق بازرگاني شركتها ،چاپ اول ،تهران ،سهامی انت ار.
 .16طاهری ،حبیب ا ( ،)1391حقوق مدني ،چاپ سوم ،قم ،انت ارات اسالمی جامعیه مدرسیین
قم.
 .17عابدی ،احمدرضا( ،)1399آیین دادرسي كیفري ،تهران ،چاپ دوم ،ن ر مرکیز مطبوعیات و
انت ارات قوه قضائیه.
 .18عامل  ،زین ایدین بن عل  ،الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه ،چیاپ اول ،قیم ،ن یر
داور .
 .19ییییییییی( ،)1417مسالک األفها الى تنقیح شرائع اإلسال  ،ای یهید ایثیان  ،ایطبعیه االویی ،
مؤسسه ایمعارف اإلسالمیه.
 .20فرج ایهی ،رضا( ،)1388مسئولیت كیفري اشخاص حقوقي در حقوق فرانسه ،ن ر میزان.
 .21کاتوزیان ،ناصر( ،)1378حقوق مدني :عقود معین ،چاپ سوم ،تهران ،گن دانش.
 .22گارو ،رنه( ،)1344مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا ،ترجمه ضیاءایدین نقابت ،چیاپ
اول ،تهران ،ابن سینا.
 .23ینکران ی  ،محمیید فاضییل( ،)1424تفص یل الش ریعة -الوقف،الوص یة،األیمان و الن ذور،
الکفارات ،الصید ،چاپ اول ،قم ،مرکز فقه ائمه اطهار علیهم ایسالم.
 .24معین ،محمد( ،)1381فرهنگ فارسي معین ،چاپ سوم ،تهران ،ن ر سرایش.
 .25موسوی خمینی ،روح ا ( ،)1390تحریر الوسیله ،چاپ دوم ،نجف ،مطبعه اآلداب.
 .26مهابادی ،علی اصغر( ،)1392آیین دادرسي كیفري كاربردي ،تهران ،دوراندی ان.
 .27نجف محمدحسین( ،)1369جواهر الکال ف ى ش رح ش رائع اإلس ال  ،تهیران ،دارایکتیب
اإلسالمیه و ایمکتبه اإلسالمیه.
 .28نجف کاشف ایغطاء حسن بن جعفر( ،)1422أنوار الفقاهة -كتاب الوقف ،چاپ اول ،نجیف
اشرف ،مؤسسه کاشف ایغطاء.
 .29نوری ،میرزا حسین( ،)1408مستدرک الوسائل؛ چیاپ اول ،قیم ،مؤسسیه آل ایبییت الحییاء
ایتراث.
 .30هاشمی شاهرودی ،سید محمود( ،)1382فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم الس ال ،
چاپ اول ،قم ،مؤسّسه دائرة ایمعارف فقه اسالمی.

تبیین كفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی كیفری
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 .31ابهری علیآباد حمید ،رضیان ،عبدایه( ،)1386مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مایکییت میال
موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران ،مقاالت و بررسیها ،زمستان ،دوره  ،40شماره .86
ب -منابع التین
1. The Gale Group, West's Encyclopedia of American Law, edition 2. 2008.
2. Houghton Mifflin Company, Dictionary of the English Language, Fourth
edition. Published by Houghton Mifflin Company. 2009.
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A Comparative Study of theft Punishable by Amputation from the Perspective of
the Holy Quran, Jurisprudence and Criminal Law
Mohammad Resayi
Meysam Abassilahroodi
Mohammad Abassilahroodi
Abstract
The role of Islamic teachings in improving the social and organizational environment of
reducing crime, as well as the place of approaches of Islamic teachings in the crime
prevention program and the Islamic legal system, is of particular importance. In Islamic
criminal jurisprudence, the crime of theft is the only financial crime that is subject to
Hudud crimes with special conditions. The Holy Qur'an, as the main source of Islamic
law in verse 38 of Surah Ma'idah, has ruled that the thief should cut off the hands of
men and women, and this ruling is considered as one of the limits; But it is clear that the
details of this general rule must be sought in the light of tradition and statutes. By
examining the verse of theft, we have benefited from the jurisprudential and legal
interpretations that the application of the application of the amputation of the theft's
fingers requires meeting some pre- requirements in the theft theirselves requires
conditions in the person of the thief, the act of theft and how to do it and the stolen
property. In addition, the execution of hadd also has conditions that not meeting them,
hadd will not be performed on the thief. The present study has investigated the verse of
theft through a descriptive- analytical method based on a jurisprudential and legal
approach.
Keywords :Verses 38 and 39 of Surah Ma'idah, Islamic Penal Code, Theft,
Jurisprudence and Law, Cut off the hand.
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Study of Child Abuse with Emphasis on Combating with Child Sexual Abuse in
Iranian Law and Imami Jurisprudence
Mehdi Helali
Abstract
Child abuse is one of the social problems that has always had a high black figure. This
means that many crimes leading to child abuse are concealed by the offender, society
and even the victim for a variety of reasons. One type of child abuse is child sexual
abuse, which has far more dangerous effects than other types of child abuse. This can
have adverse effects on both the child's body and mind; And if this important issue is
not dealt with properly, in the future, it can pave the way for the spread of this sinister
social event, as well as changing the victims of this crime into future criminals. In the
field of investigating the crime of child sexual abuse, including related definitions and
how to deal with it and punish the perpetrators, we study the legal resources of the
country as well as jurisprudential sources as a source of legislation in the country. The
study of these cases leads to the assessment of the appropriateness of crime and
punishment in this field and the possibility of taking measures to reduce this crime and
punish their perpetrators, and the answer can be found to the question of whether these
measures are in the field of jurisprudence and law. Can they deal with the crime and its
ugliness properly?
Keywords: Child Sexual Abuse, child and youth protection act, imami jurisprudence,
pornography, child victimization.
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Conditional Prevention of Child Abuse in Parent- addicted Families
Mahboobeh Khodadadehtehrani
Maryam Khodadadehtehrani
Abstract
Parental addiction, as a factor in reducing the positive functions of the family towards
children, provides the grounds for children to be victimized in a defective and
unfavorable family environment. Therefore, according to criminological criteria,
parental addiction can be considered as a "dangerous situation" for children in the
family environment. Such a risky environment may lead to the victimization of children
wether by their parents, as intra- family factors, and others, as the external ones. One of
the important issues that can be discussed in relation to the discussion of parental
addiction and its effect on child victimization is that the prevention of child
victimization in such families should be a task based on social responsibility towards
Such children undertaken by the state and other concerning authorities and even by
parents themselves. The result of this study is that this prevention can be implemented
through the application of strategies that monitor the parents themselves or those who
have somehow caused the victimization of children due to their parents' addiction, and
strategies that monitor the situation (meaning, family environment). . The most
important finding of the present study is that one of the main strategies that can be
offered to prevent child victimization is to improve the skills and abilities of parents in
parenting, which is based on the initial withdrawal of addiction and effort from addicted
parents. To lead a healthy and purposeful life based on a sense of responsibility towards
children. In this study, while identifying the concept of situational prevention or
situation- oriented, we have examined three categories of economic, social,
environmental and cultural factors as factors of child victimization in parent- addicted
families and the most important strategies for situational prevention of crime. We have
analyzed the vision of these children.
Keywords: Child victimization, victim prevention, adverse family, addicted parents,
situational prevention.
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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
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The place of Judge's Knowledge in the Evidence of Litigation
in the Iranian Legal System
Javad Haddadpoor
Abstract
Judge knowledge is a method or principles that it should act in various ways to
document and justify the verdict they issue. In the first stage, citing legal materials that
are codified, and secondly, judicial statistics, and in the third stage, practical principles,
it is worth mentioning that there are special practical principles, such as: Asalah alSaha and its examples, which is a rule and the proof of which is the Qur'an. sayingsconsensus – the lifestyle of prophet muhammad and his household (pbut)- and reason.
But there are two types of decisions that judges make, one of the is orders (at the
preliminary stage) , and the other is the verdict issued by courts concerning the cases of
technical and specialized nature, so they are referred to expertise. therefore, to find the
truth, the nature of the case finds som scientific aspect with judges, because they issue
verdicts on the guiltiness or non- guiltinrss of either parties. nevertheless, judges may
not issue verdicts while they are in a state of doubt. And is aware of the guilt and
innocence or the declaration of guilt, whether it happened or not, and in any case, the
judge can not rule with suspicion and suspicion, and this type of method is not correct.
According to the codified laws, and if he does not find any cases, he will issue a verdict
bassed on authentic Islamic sources or valid fatwas, and he will not be able to refuse to
be examined and issue a verdict due to silence and shortcomings or brevity or conflict
of laws.
Keyword: Judge knowledge- persuasion of conscience- practical principles- referral to
an expert- judicial statistics
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Explaining the Sponsorship of Legal Entities in Criminal Procedure
Hamed Rostaminajafabadi
Mohammadreza Haghshenas

Abstract
One of the orders can be granted by the judicial authority for access to the accused party
and the possibility of compensating the injured party is the order to "obtain a guarantor
by determining the amount of bail". A legal person can participate in all legal activities
and consequently have civil and criminal liability. According to Article 221 of the
Criminal Procedure code, a legal person can also stand bailing. However, the the letter
of the sentence in the mentioned note causes legal ambiguity and may conflict with
some basic laws. The present study examines the conditions and limitations of legal
person's standing bail by descriptive- analytical method and data collection by library
method. The result of the research is that in the case of standing bail by a legal entity, a
distinction should be made. The standing bail of a state legal person is generally against
legal rules and unjustifiable. Bail is acceptable by a non- governmental legal entity with
two conditions: the bail of the accused party in the interests of the legal entity and with
the decision of the competent authority at the level of management of the legal entity.
standing bail by the endowment, depending on its legal personality, is subject to
compliance with the terms of the endowment letter or the agreement of the endowed
against the special endowment.
Keywords: Criminal procedure law, Injunction of bail, Bail, Legal Entity.

