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 آییه قاوون پرتو در ووجواوان و اطفال جرایم در تسخیری وکالی جایگاه و وظایف

   2931 مصوب کیفری دادرسی
 

 1یغالم اله عزت ،2مهرابی رضا محمذ

 ایراى دٍرٍد، دٍرٍد، ٍاحذ اسالهی آزاد داًشگاُ شٌاسی، جرم ٍ جسا حمَق رشتِ ارشذ کارشٌاسی داًشجَی 8

 اهیي اًتظاهی ػلَم داًشگاُ ،هذیریت رشتِ ارشذ کارشٌاسی 2

 

 چکیذه

السام لاًًَی تِ تؼییي ٍکیل تسخیری در ترخی جرائن ٍ پیش تیٌی حك اًتخاب ایي ٍکال تَسط سرپرستاى لاًًَی از ػودذُ تدریي   

ًَع آٍری ّا ٍ ّوچٌیي ػذم تسری رٍیکرد تِ تواهی جرائن تؼسیدری ٍ سدکَت لاًًَگد ار راجدغ تدِ جدرائن حدذی از هْوتدریي         

ّای فرا رٍی هی تاشذ، در رسیذگی تِ جرائن افراد زیر ّجذُ سال توام، تیاًگر تَسؼِ للودرٍ جرائودی اسدت کدِ ح دَر       چالش

ٍکیل در رسیذگی تِ آًْا الزم است ٍ در صَرت ػذم تؼییي تَسط هتْن، ٍکیل تسخیری تَسط هرجغ ل دایی اًتخداب خَاّدذ    

آیدیي   485ن ًاظر تِ هرحلِ دادرسی در دادگاُ است. اخذ ٍکیل در هدادُ  شذ. لسٍم دخالت ٍکیل، ّن ًاظر تِ هرحلِ دادسرا ٍ ّ

از حذالل لَاػذ اسدتاًذارد سدازهاى هلدل     7دادرسی کیفری ًاظر تر جراین هْن ٍ ضرٍری است. از دیذگاُ حمَق تیي الولل هادُ 

اساسدی دادرسدی ػادالًدِ ٍ    پیواى حمدَق کدَدن، رػایدت اصدَل ٍ ت دویٌات       44ٍ 39هتحذ ترای دادرسی ٍیژُ اطفال ٍ هَاد 

هٌصفاًِ را در ٌّگام تؼمیة، تحمیمات همذهاتی ٍ دادرسی تِ اتْاهات اطفال ٍ ًَجَاًاى الزم الرػایِ اػالم کدردُ اًدذ. تدِ ٌّگدام     

اًجام تحمیمات ٍ رسیذگی تِ اتْاهات اطفال ٍ ًَجَاًاى، ح َر ٍالذیي یا سرپرستاى لاًًَی طفل یدا ًَجدَاى ٍ ّوچٌدیي ٍکیدل     

شاٍر حمَلی از حیث حوایت ٍ هؼاضذت رٍاًی ػاطفی ٍ حمَلی ایشاى دارای کوال اّویت است. تِ ّویي جْت طثك هدادُ  یا ه

پیواى حمَق کَدن ح َر ایشاى در ٌّگدام   44هادُ  3حذالل لَاػذ استاًذارد سازهاى هلل ترای دادرسی ٍیژُ اطفال ٍ تٌذ  85

ری تا رػایت اصَل ٍ تشریفات تِ ػْذُ دادگاُ ٍ در ترخی هدَارد تدِ ػْدذُ    تحمیمات ٍ دادرسی ضرٍری است. تؼییي ٍکیل تسخی

 سر پرستاى لاًًَی است. ػذم تؼییي ٍکیل تسخیری در هَارد لسٍم لاًًَی تاػث تی اػتثاری تحمیمات هی تاشذ. 
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