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 و تربیتی اطفال و نوجوانان تأمینیو اقدامات  مجازاتتحلیل کیفر شناختی 
 

 شهریمریم ری

 نراق واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق کارشناسی ارشد

 

 چکیده

موجب   باشد. به جزا میها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و م اطفال و نوجوانان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند که بزهکاری آن

های خاصی هستند که دلیل در نظر  الملل، اطفال و نوجوانان دارای ویژگی های حقوق بینشناختی و آموزهمطالعات کیفر شناختی، جرم

تربیتی و  تأمینیگرفتن رویکرد افتراقی در سیاست کیفری نسبت به بزهکاری این افراد شده است. هدف مقنن از اعمال مجازات و اقدامات 

باشد، پذیرش حداقل سن کیفر، عدم تفکیک سن کیفر بر اساس معیار  پیشگیری از بزهکاری و بازپروری و اصالح و تربیت اطفال بزهکار می

است؛ لیکن  1338های قانون مجازات اسالمی های قضائی متناسب با سن افراد از نوآوریبینی واکنش جنسیت در جرائم تعزیری، پیش

تعزیری و  مجازاتهای قضایی متفاوت در مورد تعیین  عنوان معیار کیفر در جرائم شرعی، امکان اتخاذ سیاست شرعی به تعیین سن بلوغ

تعزیریِ جانشین حد یا قصاص در صورت اسقاط مجازات شرعی از ایرادات این قانون  مجازاتموجب حد و قصاص و عدم تعیین نوع دقیق 

قانونگذار به  1330و اصالحی  1338شود. در قانون آیین دادرسی کیفری  وی اطفال و نوجوانان محسوب مینظر حقوق کیفری ماه از نقطه

شناختی، سیاست های کیفرشناختی و جرمبا توجه به سیاستبا توجه به ویژگی جسمی، روانی و شخصیتی اطفال و نوجوانان و دلیل 

گرفته است، آیین دادرسی افتراقی از قبیل تسری برخی امتیازات ارفاقی  ر پیشافتراقی برای رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان د

های تضمین حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری  بینی تأمین کیفری خاص ازجمله شیوه سال، پیش12دادرسی اطفال به افراد بالغ زیر 

اطفال و نوجوانان و عدم تفکیک مراجع قضائی اطفال و  های ترمیمی خاص اطفال و نوجوانان است؛ لیکن عدم امکان استفاده از برنامه

نوجوانان از سایر مراجع قضایی از مرحله بدوی تا مرحله عالی از ایراداتی است که موجب گردیده سیاست جنایی ایران در ساماندهی نظام 

توان امیدوار  لیکن با اصالح این موارد می مشی واحد و منسجمی پیروی ننماید. دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان از خط دادرسی و پاسخ

 یافت. حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دست  ی گرا در زمینهجانبه و فایده بود که در آینده به یک نظام کارآمد، همه
 

 و تربیتی اطفال، سیاست کیفری در رابطه با اطفال تأمینیکیفر اطفال، اقدامات های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

باشد باید وی را شناخت و واکنش مناسبی  گیری می ای است که شخصیت وی در حال شکلوان بزهکار در مرحلهطفل یا نوج

 .در قبال بزهکاری وی انتخاب کرد که موجب اصالح و تربیت او گردد

 در خصوص اطفال بزهکار و وجود تعارض بین 1334های موجود در قانون مجازات اسالمی مصوب همچنین باوجود کاستی

بینی نموده که امکان تنبیه بدنی اطفال را پیش ی دوم آن دانست و تبصرهاین قانون که اطفال را مبری از کیفردهی می 03ماده 

ها و و همچنین امکان تعزیر اطفال در جرائم حدی، مانند قذف و لواط، مقنن را بر آن داشت تا در جهت رفع این کاستی

و تربیتی  تأمینیرا بیشتر در جهت اصالح و تربیت اطفال بزهکار از طریق اعمال اقدامات ها اقدام نماید و توجه خود تعارض

شاهد  1338و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1338به همین جهت در قانون مجازات اسالمی مصوب  .معطوف کند

 .باشیمافراد می های چشمگیری در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان و نحوه رسیدگی به جرائم ایننوآوری

اتخاذ  های خاصی هستند که علت های حقوق بشری، اطفال و نوجوانان دارای ویژگی موجب مطالعات جرم شناختی و آموزه به

رویکرد افتراقی در سیاست کیفری مقنن نسبت به بزهکاری این افراد شده است؛ بنابراین رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان 

ی مسائل تربیتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده و های خاص درزمینه گذاری یاستای س بزهکار مستلزم پاره

المللی را در قبال بزهکاری  های حقوق بشری و اسناد بین شناسی، آموزه دانش جرم سیاست کیفری خاص و متناسب با مطالعات

 کند.  این افراد ایجاب می

شناخت و واکنش مناسبی  باشد، باید وی را گیری می ه شخصیت وی در حال شکلای است ک طفل یا نوجوان بزهکار در مرحله

یکی از قلمروهای مهم حقوق دنیا به  حقوق اطفال در قبال بزهکاری وی انتخاب کرد که موجب اصالح و تربیت او گردد.امروزه

های مهمی مواجه است  تحوالت و نوآوریدیگر در حال حاضر با  سو دارای سابقه طوالنی بوده و از سوی آید که از یکشمار می

های مختلف منتسب به ایشان وجود دارد، همواره نیاز به تدوین  این قشر از افراد جامعه و جرم و به دلیل حساسیتی که در مورد

 مجازاترسیدگی و  های شوند باید شیوه رسد. در مورد اطفالی که مرتکب بزهکاری می تر ضروری به نظر می مترقی قوانین

 1338قانون آیین دادرسی کیفری و 1338ساالن متفاوت باشد. خوشبختانه قانون مجازات اسالمی مصوب  نسبت به بزرگ

و تربیتی اطفال و نوجوانان  تأمینی توان به نوآوری در مجازات و اقدامات ها می های بسیاری است، که ازجمله آن حاوی نوآوری

 ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی کیفرشناختی آنکه نقد و بررسی قوانین و  اشاره نمود

افتراقی بودن سیاست جنایی در برخورد با اطفال و نوجوانان، عالوه بر ماهیت تصمیمات قضایی و شیوه دادرسی، ویژگی خاص 

همین اساس، لزوم تحقق گیرد. بر  گر در فرایند دادرسی از ابتدا تا زمان صدور حکم را نیز دربر می های مداخله تمام دستگاه

حقوقی و  -دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار با لحاظ دادرسی عادالنه و منطبق با دستاوردهای علوم جرم شناختی

موجب قانون آیین دادرسی  به 1338المللی موجبات بازنگری قوانین شکلی را فراهم نمود، بنابراین مقنن در سال  معیارهای بین

موجب  بینی کرد. به تر پیش های جرم شناختی و تضمین رسیدگی عادالنه دیدی در راستای تطبیق با آموزهکیفری، مقررات ج

و فصل ششم از بخش سوم  823تا  822فصل نهم از بخش دوم )کشف جرم و تحقیقات مقدماتی( این قانون طی مواد 

اد دیگر این قانون تصمیمات جدیدی در راستای و بعضی مو 013تا  043های کیفری، رسیدگی و صدور رأی( در مواد  )دادگاه

شده است. ایجاد نهادهای قضایی خاص دادرسی اطفال و نوجوانان و توسعه  پذیرترین افراد جامعه انسانی گرفته حمایت از آسیب

متخصص برخی نهادهای تربیتی و غیر قضایی مثل مددکاری اجتماعی، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و ضرورت حضور مشاوران 

های حقوقی ویژه اطفال، توسعه اختیارات مقام در علوم تربیتی، جرم شناختی و... در راستای قضا زدایی، افزایش مساعدت
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بینی آیین دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان  قضایی در تعلیق و عدم اجرای تصمیمات کیفری و پیش

 1338های قانون آیین دادرسی کیفری  اطفال به افراد بالغ زیر هجده سال از نوآوریازجمله تسری برخی امتیازات دادرسی 

و تربیتی اطفال و  تأمینیو اقدامات  مجازاتاست؛ بنابراین با توجه به توضیحات مذکور سعی در تبیین تحلیل کیفر شناختی 

 نوجوانان در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری داریم.

شده توسط نگارنده تاکنون تحقیقات  های انجام تحقیق که اطفال بزهکار است باید گفت که طبق بررسیدرزمینه موضوع 

ها مربوط است به بررسی مواد قانونی موجود در قانون مجازات قبلی  فراوانی در این حوزه صورت پذیرفته است که عمده آن

ها و  ها و تفاوت و تربیتی در خصوص اطفال و نوآوری تأمینی و اقدامات مجازاتباشد؛ اما در خصوص بررسی کیفرشناختی  می

ذکری صورت نپذیرفته است؛  تغییرات مواد مربوط به اطفال بزهکار در قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری کار شایان

 اند. ده و منابع ذکرشدهش طورکلی مقاالت و کتب مرتبط با موضوع به نگارش درآمده است که در خالل پژوهش استفاده به اما

 

 مبانی نظری

 مفهوم طفل

در فرهنگ نفیسی آمده است که کودک، طفل یا نوزاد و بچه کودک از انسان است و نیز طفل، کوچک و خرد از هر چیزی 

( 828، 1332شود و نوزاد هر حیوان وحشی را نیز طفل گویند. )جوهری،  ( طفل به نوزاد گفته می803، 1333است. )نفیسی، 

شود تا  ( طفل به نوزاد گفته می1133، 1320طفل خرد و ریزه، هر چیزی، نوزاد از مردم و جانوران وحشی را گویند. )معلوف، 

( با توجه به موارد فوق، هر آنچه از حیوان و 34، 1322باشد. )راغب اصفهانی،  زمانی که خردسال است و جمع آن اطفال می

شود، طفل به معنای خرد و کوچک و در  س کتب لغت مشمول عنوان طفل قرار داده میکه در حال زندگی است، بر اسا  انسان

سالی و خردسالی تعبیر شده است؛ بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است. طفل در لغت به  مورد انسان به کم

غ نرسیده )دختر یا پسر( را گویند، کلمه معنای کودک و نوزاد و جمع آن اطفال است و کودک صغیر یا فرزند که به حد بلو

 (8882، 1323باشد. )معین،  صبی و صغیر نیز مترادف آن می

های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده: فقط به تعیین میزان  نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام

پردازیم. در اصطالح  هومی و مصداقی کودک در اصطالح حقوقی میسن کیفردهی پرداخته است. از این حیث، به قلمرو مف

حقوقی در فرهنگ حقوقی آمده است: طفل، صغیر را گویند. ترمینولوژی حقوق صغیر را به دو قسمت صغیر ممیز و غیر ممیز 

ل و بالغ تشخیص گونه تعریف کرده است: صغیر ممیز، صغیری که نفع و ضرر در دادوستد را مانند اشخاص عاق تقسیم و این

( دکتر امامی در تعریف 23نامند. )لنگرودی، پیشین،  دهد. اگر صغیری دارای این صفت نباشد، او را صغیری غیر ممیز می می

شود که ازنظر سن به نمو جسمانی و روحی الزم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد  اند: صغیر به کسی گفته می صغیر گفته

کسی است که قوه تشخیص سود و زیان و آثار و  اند. الف: صغیر غیر ممیز: آن را از یکدیگر تفکیک کرده قسم صغیر 8ایشان نیز 

توانند معنی هبه، بیع و  های هفت و هشت سال که نمی احکام مهم عقود و ایقاعات را ندارد؛ مانند کودکان شیرخوار و بچه

 ان آن اعمال را بدانند.ها فرق بگذارند و سود و زی معاوضه را بفهمند؛ و بین آن

تواند عقود ایقاعات را از یکدیگر تشخیص بدهد و سود و زیان و همچنین آثار و احکام مهم آن  کسی است که می صغیر ممیز:آن

است:  گروه تقسیم کرده 8( در این خصوص دکتر کاتوزیان نیز کودک را ازنظر رشد فکری به 38، 1338)امامی،  .را بداند

کند؛ را غیر ممیز و طفلی  حکم طبیعت، اثری بر اعمال و گفتار او بار نمی توانایی فهم معامله را ندارد و قانون بهکودکی که هنوز 
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که شعور کافی و قدرت اراده را دارد و به خاطر حمایت از او و ایجاد انضباط و خانواده محجور شده است را طفل ممیز 

توان مسئول و قابل  ظ حقوقی طفلی که عمل خالف قانون را مرتکب شده، نمی( در کل ازلحا13، 1323گویند. )کاتوزیان،  می

باشد. لذا، شناخت قوه تمیز  بینی عمل مجرمانه خود نمی مجازات دانست؛ زیرا طفل اصوالً فاقد قوه تمیز است و قادر به پیش

و ضرر، چنین کسی که به سن کبر  ازلحاظ سیاست کیفری اهمیت دارد، و واژه تمیز عبارت است از تشخیص خیر و شر و نفع

 (2، 1332)عبادی،  شود. نرسیده باشد؛ غیر ممیز گفته می

 

 بزهکار و بزهکاری

شود. و به معنی اخص مرتکب جنایت با جرم را  از کسی است که مرتکب جنایت یا جنحه یا خالف می بزهکار در اصطالح اعم

گرفت و حقوق جزای کالسیک فقط جرم و مجازات موردمطالعه قرار می( در 312، 1323)لنگرودی،  گویند. بزهکار یا مجرم می

که در حقوق جزای مدرن ارزیابی توانایی و خصوصیات کامل وقوع جرم موردتوجه  شد، درحالی از توجه به مجرم غفلت می

یشیده شده تا با توجه قرارگرفته است و حتی در قوانین برخی از کشورها تدابیری برای مالحظه و توجه به خصوصیات مجرم اند

های اتهامی  کرده تا در کنار پرونده به آن به مجازات مجرم پرداخته شود. قانون جزایی فرانسه در جرائم جنایی بازپرس را مکلف

پزشکی و  های پزشکی و روان شود و حاوی انجام آزمایش متهم پرونده شخصیت بزهکارِ که توسط متخصصین تهیه می

طورکلی مفهوم مجرم بستگی به مفهوم جرم دارد چون مجرم بودن مستلزم ارتکاب یک جرم  یل دهد. بهشناسی است، تشک روان

)ولیدی،  آوری. شده به هر عمل زیان ها مجازات تعیین است، منظور از ارتکاب جرم ارتکاب اعمالی است که در قانون برای آن

1322 ،803) 

 

 اهداف کیفردهی اطفال و نوجوانان

فری، شیوه اجرای مجازات، متأثر از مبانی و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن در هر نظام کی

گردد؛ لذا اجرای مجازات و نوع مجازات تعیینی در جامعه ایران که قوانین برگرفته از شرع  مبانی و اهداف مجازات اجرا می

داند و نیز اهدافی که از اجرای مجازات  ن اسالم مجازات را مشروع میمقدس اسالم است، بدون توجه به اهدافی که بر اساس آ

رود، امری نادرست و شاید نقض غرض باشد؛ لذا ضروری است قبل از پرداختن به موضوع اهداف کیفردهی اطفال  انتظار می

 بزهکار را از دیدگاه حقوقدانان تبیین نماییم.

 

 پیشگیری از تکرار جرم 

ها و تدابیری است که از  شود این است که پیشگیری مجموعه فعالیت ابتدا از این واژه متبادر به ذهن میآنچه از پیشگیری در 

ها و علل پیدایش چرم سروکار دارد؛ البته پیشگیری به این معنی  گردد و باریشهاساس مانع وقوع جرم و فعلیت یافتن آن می

شود که عبارت  نی دیگری نیز دارد که پیشگیری کیفری نامیده میشناسان است ولیکن واژه مذکور مع بیشتر موردتوجه جرم

شود که مانع ارتکاب مجدد  تعبیر می تأمینیاست از مجموعه تدابیر و اقداماتی که امروزه از آن تحت عنوان مجازات و اقدامات 

 شود. جرم توسط مجرم می

یری از تکرار جرم توسط این قشر است، به امیدی که بزهکار یکی از اهداف اقدام کیفری علیه بزهکاران اطفال و نوجوانان، پیشگ

پس از محکومیت و تحمل مجازات از ترس مجازات، از ارتکاب جرم خودداری نماید؛ زیرا هرگاه مجرمی بالفاصله پس از ارتکاب 
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عتقد است، اقدامات جرم مورد تشبیه و مجازات واقع شود، اثر روانی آن در پیشگیری از تکرار جرم مؤثر است مارک آنسل م

و مجازات باید باهدف پیشگیری از ارتکاب جرم و اصالح مجرم اعمال گردد، وی برای تأمین هدف پیشگیری از جرم  تأمینی

های گرم و زا از قبیل مبارزه با الکلسیم، کنترل سالحمعتقد است، باید بیشترین اقدامات اجتماعی متوجه کاهش عوامل جرم

گیری و ظهور آن مبارزه را آغاز کرد؛ زیرا علل  عی باشد و یا جرم مانند بیماری از اولین مراحل شکلسرد و مددکاری اجتما

توان به نتیجه پیشگیری که همان پیشگیری از  باشد و لذا زمانی می بزهکاری اطفال ناشی از علل جسمی روانی محیطی می

جای مبارزه با معلول با علت مبارزه کرد؛ لذا باید نسبت به  بهیافت که عوامل معد بزهکاری اطفال شناسایی و  تکرار جرم دست

شخصیت بزهکار و عواملی که وی تحت تأثیر آن مرتکب رفتار ضداجتماعی شده است، تحقیقات صورت گیرد و قاضی بر اساس 

 مناسب اتخاذ تا سبب اصالح وی شود. تأمینیشده اقدامات  تحقیقات انجام

 

 ر غربپیشینه حقوق کیفری اطفال د

پس واژه  میالدی مطرح شد. ازآن 1212سال  13اصطالح بزهکاری اطفال و نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن 

در شیکاگو به  1231بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در امریکا الیحه مربوط به تأسیس دادگاه اطفال، در سال 

صورت قانون درآمد. همزمان با تصویب  به تصویب رسید و به 1233شد. این الیحه در سال گذاری ایلینویز تقدیم  مجلس قانون

های اطفال  های اطفال و نور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کارکرد. فکر تأسیس دادگاه قانون دادگاه

 (32، 1333یکا، دادگاه اطفال وجود دارد. )صادقیه، ها پیدا شد و امروزه در تمام ایاالت امر سرعت در تمام ایالت به

ای به نام موسسه پیسکوباتیک جوانان تأسیس گردید که کار  در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده 1343همچنین در سال  

 اصلی آن تحقیق و بررسی در رفتار و سلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهر شیکاگو بود.

وجه مسئولیت  هیچ انگیزی همراه بوده است. در این ایام به چه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غمتاریخ

شد؛ مستحق مجازات بود. اخالقی در بین نبوده و مسئولیت آن زمان، مسئولیت مادی بود. اگر کسی مرتکب جرم عمدی می

د یا خیر و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی نیز شبیه شمند، می خواه چنین شخصی از سالمت عقل بهره

ترین وضع مجازات  گانه، سارقین و متجاوزین به محصوالت کشاورزی به فجیع جرائم عمدی بود. طبق قانون الواح دوازده

خسارت و پرداخت تاوان و  شدند، ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران می

شود که قوه تمییز نداشت؛ تاریخچه کیفردهی  گردیدند. طفل غیر بالغ به کسی اطالق میجریمه یا تنبیه بدنی محکوم می

وجه معاف از مسئولیت نبودند حتی گاهی هم امکان داشت که آنان را  هیچ اطفال حاکی از آن است که در ایام قدیم اطفال به

ترین  و به خاطر جرائم ارتکابی والدین مورد مجازات قرار دهند. در مجمع القوانین حمورابی که از قدیمی« صقصا»تحت عنوان 

قوانینی است که به دست ما رسیده است؛ صراحتاً چنین مقررشده است، که اگر جراحی خسارات جسمانی فاحشی به مریض 

عوض  رزند شخص بزرگی را هالک سازد، پسر همان جراح را باید بهوارد آورد، مقدر است که دست او را قطع کنند؛ ولی هرگاه ف

نمود و خانه بر سر  ساخت و رعایت استحکام را نمی آن به قتل برساند. در همین قانون بازآمده که اگر معماری خانه می

ر اثر فروریختن منزل خانه د شد، معمار مستحق مجازات اعدام بود؛ ولی اگر فرزند صاحب ریخت و کشته می خانه فرومی صاحب

الزم به ذکر است این طرز تفکر مخصوص به  1رسید. خانه به قتل می جای فرزند صاحب رسید، فرزند معمار به به هالکت می

شود. در حقوق روم قدیم، سن اطفال و  هایی از این طرز تفکر دیده می وسطی نیز نمونه دوران باستان نیست، بلکه حتی در قرون

                                                           
 834و  883مواد ، مجمع القوانی حمورابی .1
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تر از مجازات  آنان در ارتکاب جرائم موردتوجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیفمیزان مسئولیت 

 3کودکان کمتر از  -1شده بود:  بینی شد. در این قانون، تشخیص قوه ممیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین ساالن پیش بزرگ

کودک غیر ممیز  -8ت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود. سال اعم از دختر و پسر غیرمسئول اعالم و در صور

تا  14سال برای دختران و  18تا  3کودک ممیز غیر بالغ :  -3سال برای پسران  14تا  3سال برای دختران و  3تا 3و غیر بالغ 

نان کیفر بدنی قائل بودند. طبق قوانین رم برای پران کودکان اخیرالذکر یعنی ممیزان، غیر بالغ حق ازدواج داشته و برای آ 10

اثبات قوه تمیز بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بوده است. در قرن سیزدهم میالدی، سن لوئی فرمان داد که اطفال تا ده 

کید کرد که سال را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شالق تعیین نمود و تأ 10سال غیرمسئول اعالم و مجازات اطفال بزهکار تا 

به دستور شارل  1234ساالن تفکیک و جداگانه نگهداری شوند. قانون کارولین که در سال  ها از بزرگ اطفال و جوانان در زندان

سال را غیرمسئول اعالم و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شالق و  10کن پادشاه اسپانیا و امپراتور ژرمن تدوین شد اطفال تا 

سات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و دادرس با توجه به نظریه کارشناس نوع مجازات را تعیین نگهداری در مؤس

که على األصول اطفال به علت صغر سن از  ای که ذکر آن ضروری است آن است که در کشورهای اروپائی با این نمود. نکته می

داشتندکه در موارد خاصی اطفال بزهکار را از کیفیات مخففه محروم ها نیز حق  نمودند، لیکن دادگاه کیفیات مخففه استفاده می

رحمانه دیگری را کشته  طور بی وسیله ضربات سنگ و به ای را که به ساله پارلمان فرانسه طفل یازده 10نمایند، چنانچه در قرن 

بر پایه فرض مسئولیت بناشده، قوانین جدید کشورهای اروپایی که بود به علت وجود جنایت و خباثت به مرگ محکوم کرد. 

که در ایام گذشته باألخص در کشورهای  دانند، درصورتی اطفال را به خاطر فقدان شعور و تمییز کامل، معاف از مجازات می

 فرانسه، پسر خردسالی را محکوم کرد تا به 1322دسامبر  88کردند. مثالً قانون  اروپایی اطفال را بمانند، افراد بالغ مجازات می

ساعت در میدان عمومی شهر از بغل آویخته شود و سپس او را شالق زده و زندانی کنند. در همین کشور تعداد اطفالی  8مدت 

« درایینگدن 13که به مرگ محکوم شدند و حکم در مورد آنان به مورداجرا گذارده شد بسیار زیاد است. در انگلستان در قرن 

ای را که مرتکب قتل شده بود به طناب  ساله 3انبار کاه به مرگ محکوم کردند و طفل  ای را به علت سوزاندن دو ساله 2طفل 

ساله به علت دزدیدن یک جفت کفش به مرگ محکوم شدند.  11و  3و 2سه نوجوان به سنین  1210دار بستند. در سال 

شورهای اروپایی نیز تعدیل شد. های جدید، تفکر مبتنی بر عدم کیفردهی در ک هرحال با پیشرفت جوامع و گسترش تمدن به

ساالن مستحق مجازات مرگ درروی صلیب بود، در مورد اطفال با  مثالً جرم تخریب و از بین بردن محصول که در مورد بزرگ

نمودند، و نکته الزم به ذکر آن است که  گردید. و اطفال را به علت ارتکاب این جرائم به مرگ محکوم نمی هایی اجرا می تخفیف

ها نیز  نمودند، لیکن دادگاه که على األصول اطفال به علت صغر سن از کیفیات مخففه استفاده می شورهای اروپایی با ایندر ک

کند، اطفال بزهکار راز برخورداری  المثل معروف اخباثت، صغارت را جبران می حق داشتند که در موارد خاصی به استناد ضرب

طور  وسیله ضربات سنگ و به ساله را که به در قرن چهاردهم پارلمان فرانسه طفل یازده کیفیات مخففه محروم سازند. کما اینکه

 (812، 1323به مرگ نمود. )لواسور،  رحمانه دیگری را کشته بوده به علت وجود خباثت و شجاعت محکوم بی

تغییرات و  12ن مکتب در قرن قانون جزای فرانسه درزمینه مسئولیت جزایی کودکان از مکتب کالسیک الهام گرفته است و ای

حکم اجبار و ضرورت  تحوالت شگرفی در سیستم کیفری کشورها به وجود آورد. مکتب کالسیک معتقد بود که هر کس به

شده است، اطاعت نماید،  ناگزیر است که در جامعه زندگی نموده و از قوانین و مقررات که برای سعادت و سالمت جامعه وضع

ها مبادرت نمود، مسئول بود و مستحق مجازات جامعه باید  نخواست این قوانین را رعایت نماید و به نقص آنبنابراین، اگر کسی 

او را متناسب با همین شعور و آزادی درون مجازات نماید و چون اطفال به علت صغر سن تخفیف قائل گردد. نظریات مکتب 
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کشور فرانسه  1214کاس یافت و در همین رابطه قانون جزای سال کشورهای اروپایی انع 12تدریج در قوانین قرن  کالسیک به

خود مقررات خاصی را  33یافته بود و همین قانون در ماده  معروف به قانون ناپلئون بود که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین

 اند از : قرر داشته که عبارتبینی نموده بود. قانون مزبور در مورد جرائم اطفال سه اصل را م در مورد اطفال بزهکار پیش

 تعیین صغر؛-1

 بینی قوه ممیزه؛ پیش -8

 تعیین مسئولیت کمتر برای افراد بزهکار؛ -3

سال  13ها از  سالگی قرار داده است و افرادی که سن آن 13قانون مجازات عمومی حد صغر را در  33مقنن فرانسوی در ماده 

سال  13اند، ولی در مورد اطفال کمتر از شده در قانون بوده بینی حق مجازات پیشتجاوز نماید، دارای مسئولیت کامل بوده، مست

سالگی )سن قانونی صغر( مرتکب جرم گردد قاضی دادگاه باید قبل از صدور حکم  13مقرر کرده است که هرگاه طفلی قبل از 

دهد که طفل بدون قوه تمییز مرتکب جرم  بررسی نمایدکه آیا طفل مزبور قوه ممیزه و تمیز را داشته یا خیر؟ هرگاه تشخیص

پذیر  دارد و مجازات چنین طفلی قانونا امکان گردیده است در این صورت طفل را فاقد مسئولیت و معاف از مجازات اعالم می

ها یا  التأدیبزمانی به یکی از دار تواند وی را برای تعلیم و تربیت به والدینش بسپارد و یا او را برای مدت نیست؛ ولی دادگاه می

مؤسسات ملی و تربیتی اعزام کند. در حقوق کیفری اطفال در انگلستان، در قرون هیجدهم و نوزدهم تمایزی میان متخلفین 

وجود نداشت و مرتکبین جرائم اعم از صغیر و کبیر  مجازاتسال چه در مورد آیین دادرسی و چه در مورد اعمال  جوان و بزرگ

شده و با مجرمین  های زیادی وجود دارد که اطفال حتی بدون محاکمه زندانی شدند. سوابق و پرونده به یک نحو مجازات می

صورت صحیحی درآمد. در سال  به مجازاتتدریج درنتیجه پیشرفت تمدن جرائم و  شدند. به خطرناک در یک بیغوله محبوس می

1232 (hurstparkبه )  قانون  1220خود پایان داد و تعطیل گشت در سال به کار  1230عنوان موسسه اطفال در سال

جای اعزام  طلب به نام کارتر به تصویب رسید. بر اساس قانون مزبور، اطفال به های یک فرد اصالح بزهکاران جوان درنتیجه تالش

 1223ین روش در سال یافتند، ا شدند، انتقال می ها که توسط افراد داوطلب اداره می ساالن به دارالتأدیب های بزرگ به زندان

 844ها و مدارس صنعتی از  تعداد دارالتأدیب 1224وسیله قانون مدارس صنعتی تا حدی توسعه و گسترش یافت. در دهه  به

 1232ساالن وجود داشتند کمیته گالدستون در سال  های بزرگ واحد تجاوز نمود و در آن زمان هزاران کودک نیز در زندان

طورکلی دربرگیرنده مدارس ویژه برای اطفال نیز بود، تشکیل گردید. گزارش این کمیته بیانگر  به ها که جهت بازرسی زندان

تغییر در رفتارهای اجتماعی نسبت به کودکان بزهکار بود. با تأکید کمیته مبنی بر مسئولیت اخالقی آنان و مشاهده و مالحظه 

لیبرال قانون اطفال را تصویب نمود قانون مزبور مجازات زندان را دولت  1342عنوان قربانیان جامعه بود که در سال  آنان به

گزارش از کمیته اداری وزارت کشور  1383های ویژه جوانان تشکیل داد. در سال  سال حذف نمود و دادگاه 10برای اطفال زیر 

ه و آسایش کودکان حمایت کنند نه ها باید از رفا در مورد رفتارهای کودکان بزهکار صادر شد که بیانگر این مطلب بود، دادگاه

قانون کودکان و نوجوانان را به تصویب رسانید که بر مبنای  1333ها را به مجازات برسانند. مقنن انگلیسی در سال  که آن این

یدی و های کل ، مگر صرفاً بر مبنای تصمیمات پلیس؛ البته جنبهگرفتندگاه مورد تعقیب کیفری قرار نمی این قانون کودکان هیچ

قانون اطفال به تصویب  1338گاه تکمیل نشد. عالوه بر مواد ذکرشده در سال هیچ 1333اساسی قانون کودکان و نوجوانان 

 10و مراقبتی منسوخ گردید و اختیاراتی برای دادگاه جهت نگهداری، اطفال زیر  تأمینیموجب این قانون اقدامات  رسید که به

نام  1331در نظر گرفته نشده بود. قانون عدالت کیفری مصوب  1330در سال  تأمینیتربیتی و  هایسال تا زمان ایجاد اتحادیه
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سال را اعطا  12دادگاه اطفال بزهکار را به دادگاه ویژه نوجوانان تغییر داد و به این دادگاه صالحیت برخورد با بزهکاران زیر 

 (331، 1330نیز مکلف به حضور در دادگاه کند. )بارکلی،  سال را 13تر از  نمود، والدین یا سرپرستان نوجوانان بزرگ

 

 پیشینه حقوق کیفری اطفال در ایران

های حقوقی متعدد دینی و عرفی بوده است. در بررسی تاریخچه حقوق کیفری  حقوق کیفری اطفال در ایران متأثر از نظام

ها، ظهور مذهب اسالم و البته  ی سیاسی حکومتها اطفال در ایران، عنایت به نقش تحوالت عمومی حقوق کیفری، دیدگاه

 ناپذیر است. های حقوقی سایر کشورها اجتناب ضوابط ناظر بر سیستم

شده است که اصوالً در ایران قبل از اسالم، فرهنگ  تحوالت حقوق کیفری اطفال در ایران مراحلی چند را طی کرده است، گفته

داشته است؛ چراکه این امر را الزمه پرورش نسلی توانا جهت  ای مبذول می ویژه ایرانی به امر تربیت و نگهداری کودکان توجه

دانسته است. در عهد ساسانیان و هخامنشیان مباحثی چون اصالح مجرمین، اجرای عدالت  اداره مملکت و یا سلحشوری می

برخی از رویکردها در تبیین مقررات حقوق  شود و... موردعنایت خاص قرار داشته تا آنجا که گفته می مجازاتاجتماعی در نحوه 

طورکلی نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید  ویژه فقه شیعی تأثیرگذار بوده است. به اسالمی و به

 (101، 1320گرفته است. )پاشا،  مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و آیین زرتشت صورت می

 شده است.: اوستایی دوران کودکی به دو مرحله تقسیم در مقررات

سالگی که پایان آن  سالگی تا پانزده سالگی که آغاز رشد قوای عقالنی بود و مرحله دوم، از هفت مرحله اول، از بدو تولد تا هفت

ه ذکر است که شد و کودک مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بود. الزم ب آغاز دوره مسئولیت کودک محسوب می

ویژه  تحوالت عمده در خصوص دادرسی اطفال بزهکار در دوره قبل از اسالم مربوط به دوران باستان و عهد ساسانیان است و به

اند که پادشاهان ساسانی که معتقد به آیین زرتشت بوده تر مشهود است؛ چه اینبیش مجازاتدر عهد ساسانیان ابهام و تشتت 

 (33، 1328)نعیمی،  .اند دادرسی را بر اساس مبانی اوستایی تدوین کردهقوانین و مقررات 

بعد از ظهور اسالم و رواج آن، ایرانیان نیز همانند بسیاری از اقوام دیگر به آیین مقدس گرویدند و لذا تا چند قرن قوانین 

نوبه خود و با عنایت به زمان ظهور آن  م بهدر ایران حاکم بود. مقررات کیفری اسال مجازاتکیفری اسالم بر سیستم جرائم و 

های حقوقی معادل هر ناظر منصفی را بدین  حاوی اصول و ضوابطی بس مترقی و پیشرو بود، که عنایت به برخی سیستم

دارد: )حقوق کیفری اسالم از حقوق اندیشمند فرانسوی در این زمینه اظهار می-رساند؛ تا آنجا که شارل ریموند استنتاج می

که آن هنگام که در حقوق اروپایی محاکمه حیوانات و اجساد تجویزشده بود. در  تر است( چه این مالک اروپایی پیشرفتهم

مقررات کیفری اسالم، اصل عدم مسئولیت کودکان و مجانین و افراد فاقد اختیار موردپذیرش قرارگرفته بود. )نجفی توانا، 

1322 ،134) 

حاکم بر حیطه بزهکاری اطفال در مباحث مختلف این تحقیق به مناسبت بحث خواهد  در خصوص اصول و مقررات اسالمی

گردند بدین  گردد که در شریعت مقدس اسالم اطفال به سه گروه تقسیم می شد، لکن در این مجال به ذکر این مطلب اکتفا می

 :شرح

 مطلقاً فاقد کیفر هستند. کودکان غیر ممیز غیر بالغ که به جهت فقدان قوه تشخیص حسن و قبح افعال،  .1

ساالن  ای متفاوت از بزرگکودکان ممیز غیر بالغ، که به علت برخورداری از قوه تشخیص، در صورت ارتکاب جرم به شیوه .8

 .گیرند مورد مواجهه تأدیبی قرار می
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 .گردند کودکان بالغ، که واجد کیفر تلقی می .3

س انقالب مشروطه بر اساس مقررات حقوقی کشورهای اروپایی تدوین که پ -در ایران تا پیش از برقراری نظام جدید حقوقی 

ها و نحوه  مقررات اسالمی حاکم بود. گفتنی است که در دوره حاکمیت حقوق اسالمی در ایران، سیستم دادگاه -گردید 

طابق با احکام های شرع که متصدی رسیدگی به دعاوی م ای منسجم نبود. در دادگاه رسیدگی به دعاوی و شکایات به شیوه

 .کردند ساالن رسیدگی می شرع مقدس اسالم بودند قضات بر اساس موازین شرعی به کلیه جرائم افراد اعم از اطفال و بزرگ

ها که در حوزه  که حقوق رسمی ایران، حقوق اسالمی بود، لکن در این دادگاه های عرفی، علیرغم این در مقابل، در دادگاه

ات بر اساس فرمان پادشاهان و حکام و مقررات عرفی و بعضاً بر اساس تشخیص خود و بدون شده بود، قض حکومت تشکیل

 .ازآن مرسوم بوده است ویژه در دوران حکومت صفویه و پس ورزیدند. این امر به ای به صدور حکم مبادرت می گونه ضابطه هیچ

 (13، 1322)دانش، 

تدریج ضوابط عرفی جایگزین مقررات مذهبی گردید. بدوا  ی شد و بهازآن مشروطه سیستم حقوقی ایران دستخوش تغییرات پس

ویژه کشورهای فرانسه سویس و ایتالیا به تصویب رسید.  قانون اساسی و سپس سایر قوانین به تأسی از الگوهای اروپایی و به

ان در تدوین مقررات جدید های مختلف حقوقی و ازجمله حیطه حقوق اطفال هم چن حال تأثیر مقررات اسالمی درزمینه بااین

که در راستای عرفی شدن مقررات کیفری در  1832مثال در اولین قانونگذاری کیفری در ایران در سال  عنوان مشهود بود. به

شود که حاکی از تأثیر حقوق اسالمی در این حیطه است. در این  بندی اطفال بر اساس سن مالحظه می ایران انجام شد، طبقه

ها در صورت ارتکاب جرم، سال( که این 18شدند: گروه اول کودکان غیر ممیز )زیر  به سه گروه تقسیم می قانون کودکان

شوند و در صورت عدم  مسئولیتی نداشتند و ضمن اخذ التزام از والدین مبتنی بر تربیت و پرورش آنان به ایشان سپرده می

 12تا  18شد. دسته دوم، کودکان ممیز غیر بالغ )در سنین  ن نگهداری میتوانایی و یا فقدان والدین در نهاد دار التادیب از آنا

سال( که در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. بدین شرح که به جهت برخورداری از قوه تمیز 

سال که بالغ  12ودکان باالی شد. باالخره دسته سوم، یعنی ک ها تخفیف اعمال می واجد کیفردهی بوده ولیکن در مجازان آن

 ساالن به لحاظ کیفری، مسئولیت تام داشتند.  شدند و در برابر اعمال بزهکارانه خود همچون بزرگ محسوب می

 

 سال شمسی 21تا  9کیفر اطفال و نوجوانان 

یکی از تصمیمات  ساله باشد، مشمول 18تا  3در جرائم تعزیری، اگر مرتکب  1338قانون مجازات اسالمی  22براساس ماده 

تصمیمات مذکور در بندهای )ت( و )ث(  22ماده  1مندرج در بندهای )الف( تا )پ( این ماده خواهد بود؛ زیرا بر اساس تبصره 

اجراست. تصمیمات مذکور در بندهای )الف( تا )پ( ماده مذکور،  سال )شمسی( قابل 12تا  18فقط درباره اطفال و نوجوانان 

سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا  سلیم به والدین یاشامل موارد :الف( ت

 اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بنابر مصلحت طفل یا نوجوان و پ( نصیحت به وسیله قاضی دادگاه می نوجوان؛ ب( تسلیم به

متخصصین،  مثل معرفی به مددکار اجتماعی یا سایر همچنین الزام به تبعیت از برخی رفتارها و اقدامات تکمیلی .شود

از رفت وآمد با برخی افراد و به  فرستادن به یک موسسه آموزشی و فرهنگی، اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد و ممنوعیت

سال  18تا  3ان اسالمی است که در مورد اطفال و نوجوان قانون مجازات 22برخی مکان های معین از دیگر تدابیر موضوع ماده 

تدابیر موضوع بندهای )الف( تا )پ( توسط دادگاه الزامی است؛ ولی انتخاب  تمام شمسی قابل اتخاذ است. اتخاذ یکی از این

روش تسلیم اطفال بزهکار به خانواده، صرفاً نسبت  1334قانون مجازات اسالمی  03براساس ماده  .هریک از آنها اختیاری است
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قانون جدید، این  سال( قابل اعمال بود؛ لیکن مطابق12سال وپسران کمتر از 3ر سن بلوغ )دختران کمتر از اطفال بزهکار زی به

رهگذر حمایت های این نهاد و کاهش  سال شمسی اعم از پسر یا دختر، قابل اعمال است تا از12روش نسبت به همه افراد زیر 

بزهکار به سوی جامعه پذیری و تربیت مناسب تر هدایت  انواده، اطفالآثار زیان بار پاسخ های مبتنی بر جداسازی اطفال از خ

مناسبی نیست؛ زیرا برخی خانواده ها به علت مفاسد اخالقی، مشکالت مالی و  شوند؛ لیکن این روش در همه شرایط، روش

چنین شرایطی که سپردن  مجدد طفل یا نوجوان را نداشته و فاقد صالحیت شناخته می شوند. در اقتصادی و... قابلیت تربیت

نوجوان زیر  والدین یا سرپرست قانونی او امکان پذیر نیست، می توان برای پیشگیری از اثرات زیانبار نگهداری طفل یا طفل به

در این روش، طفل یا نوجوان در  .واجد صالحیت سپرد 8سال در کانون اصالح وتربیت، او را به اشخاص حقیقی یا حقوقی12

گرفته و شخصی که طفل راپذیرفته، با ابراز محبت، از  جتماعی تحت مراقبت وهدایت وحمایت و تربیت قرارزندگی عادی ا

انجام اقدامات تکمیلی و یا دستورات مذکور در بند )الف( مثل  .کاهد ناراحتی های روانی ناشی از دوری طفل از والدین می

لف( یعنی والدین و سرپرست قانونی که طفل به آنها تسلیم می شود، اشخاص مذکور در بند )ا معرفی به مددکار اجتماعی، برای

اختیاری بوده و به نظر حاکم بستگی دارد. در صورتی که انجام این دستورات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که طفل به 

-اثراتی به مراتب بهتر برجای می آنها تسلیم می شود، الزامی است. موضوعی که اگر برای والدین یا اولیا نیز الزامی می گردید

گذاشت واز سوی دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از اشخاص بند الف( بیشتر راغب به قبول این سرپرستی می گردیدند، 

-نماید. )وسکوییاعتمادی مقنن به ایشان را تداعی میزیرا این الزام برای آنها و عدم الزام برای گروه نخست، القاکننده نوعی بی

 ( 12، ص1338محمود وند، 

 

 و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان تأمینیانواع اقدامات 

در گذشته واکنش اجتماعی در قبال جرم و بزهکاری و همچنین آن دسته از رفتارهای نوجوانان که ناقص قانون تلقی می  

مال می شده است و از این لحاظ تفاوتی گردید، به صورت پاسخی سنتی در قالب اعمال مجازات و اقدامات تنبیهی خشن، اع

 بیان اطفال و نوجوانان با بزرگساالن مشاهده نمی گردد.

کودکان همچون بزرگساالن در نظر گرفته شده و فرض بر این بوده که آنان نیز توانایی قبول مسئولیت و تحمل مجازات را 

حظه می گردد که تا اواسط سده نوزدهم کیفر تنها شکل داشته و از این جهت تفاوتی با بزرگساالن ندارند بر این اساس مال

واکنش اجتماعی علیه جرم را تشکیل می دهد اعم از آنکه مرتکب فردی بالغ و بزرگسال باشد یا طفلی که مرتکب عمل ناقص 

کاب اعمال قانون گسترده روانشناختی، جامعه شناختی دیدگاه متخصصان و صاحبنظران نسبت به واکنش اجتماعی در قبال ارت

مجرمانه از ناحیه اطفال و نوجوانان دچار تغییراتی اساسی و بنیادین شده است رویکرد نوین مباره با بزهکاری اطفال، رویکردی 

عدالت ترمیمی بوده که رابطه خود را با رویکردهای سنتی به این بزهکاران همچون رویکرد تربیتی و »مبتنی بر اصول حاکم بر 

ت. به عبارت دیگر این رویکرد، رویکرد تلفیقی بوده و سعی دارد در کنار پیش بینی راه حل های کیفری حفظ کرده اس

اجتماعی به بزهکاری، به ادغام دو مدل ترکیبی و کیفری رهیافتی ترمیمی ببخشد. بنابراین می توان پاسخ های پیش بینی 

ای کیفری تعدیل یافته، تقسیم بندی کرد. در قانون شده در قانون را به پاسخ های اجتماعی، پاسخ های تربیتی و پاسخ ه

اطفال و نوجوان تصریح شده است؛ و در این  تأمینیمجازات جدید نیز این امر در فصل دهم قانون در بخش مجازات و اقدامات 
                                                           

مراقب از  ایو  یمددکار اجتماع کیروش همواره  نیانند طفل را به خانواده مورد اعتماد بسپارند.در اتو یدادگاه اطفال م ایو  یقاض1338اوت 82قانون 2ماده 0به موجب بند  زیدر فرانسه ن .8

به و وضع طفل را به دادگاه اطالع دهد.در واقع در قانون فرانسه در صورت سپردن طفل  ترقبهم ریحوادث غ، طفل تیبه عمل آورده و ضمن هدا دیاز خانواده و طفل بازد دیبا، طرف دادگاه

 133-138صص.1332، ، زانیتهران: نشر م، چاپ اول ؛یقیاطفال بزهکار در حقوق تطب یاست. ر. ک: دانش؛تاج زمان؛ دادرس یبا مراقبت الزام یروش آزاد یاجرا، گریخانواده د
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ش دربارهی قانون از شدت خشونت و اعمال تنبیهی خشن کاسته شده و به سمت انعطاف و تحولی نو گام برداشته است. و گرای

 ست.ها مجازاتو کاهش  تأمینیاطفال و نوجوانان به سمت اقدامات 

 

 و تربیتی در تعزیرات تأمینیاقدامات 

ی سیاست گذاری های آموزشی، تربیتی،  کودک محور در کلیه»امروزه توجه به حقوق کودکان و نوجوانان و نگرش نظام 

( و دولت 10، 1331گان، و منافع ملی محسوب می شود. )موذن زادهفرهنگی، اجتماعی و حقوقی کشور بخشی از روند توسعه 

انسانی خود، در تحقق سیاست جنائی مزبور بودجه، امکانات و منابع انسانی کافی اختصاص  -ها باید در راستای تعهد ملی 

ی از روند فزاینده بحران دهند. زیرا نجات کشورها از معضالت دامن گیری هم چون فقر، بی کاری، اعتیاد و و ضرورت پیش گیر

اجتماعی در زمینه معضالت مزبور و نیز ممانعت از تکرار تبهکاری ها و نابسامانی ها ارتباطی آشکار با رسیدگی  -های انسانی 

به وضعیت و مشکالت کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان و مدیران آنی جوامع دارد. دولت ها باید با بهره گیری از 

های غیردولتی در مرحله اول، برنامه های مدون در پیش گیری اجتماعی از بزه کاری را سامان دهی کنند و از طریق این سازمان

برنامه حداقل رفاه را در تامین نیازهای ضروری کلیه آحاد جامعه از جمله کو کان فراهم نمایند و سپس با برنامه ریزی اصولی 

ایشان در ورطه ی بزه کاری مبذول دارند و هم چنین با اتخاذ راه کارهای موثر به  اقدامات موثری برای جلوگیری از سقوط

بازسازگاری شخصیت و اصالح ایشان همت گمارند و از روش های تنبیه ی، سرکوبگر و فرستادن آنان به موسسات بسته پرهیز 

آزادی ایشان را طلب کنند. در قانون جدید  کنند. و فقط به عنوان آخرین راه چاره و در صورت ضرورت و در کوتاه ترین مدت،

سالگی بسته به سن  12مجازات اسالمی کودکان قبل از سن بلوغ مجازات نمی شوند و پاسخ دهی به آنها پس از سن بلوغ تا 

دیات و حدی، که یترتیب هم  -8جرایم تعزیری 1دسته تقسیم بندی شده است:  8ونوع چرم متفاوت است و به طور کلی به 

 مبحث تعزیرات وهم حدود به بررسی تحوالت صورت گرفته نسبت به مجازات اطفال می پردازیم.در 

، از رهگذر کیفر گذاری افترقی برای جرایم تعزیری، گام های مهمی در مسیر حمایت کیفری از کودکان 1338قانون مجازات 

نی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند، از میان برداشته است. در رویکرد جدید مقنن، روایی اعمال مجازات نسبت به کودکا

با رویکردی تربیتی و  تأمینیو تربیتی ویژهای پیش بینی شده است. اقدامات  تأمینیرفته است. برای چنین کودکانی، اقدامات 

نقش مهمی بر بازپرورانه که در درمان پزشکی، روانی، فرهنگی و اجتماعی بزهکاری موثر هستند در مقابله با بزهکاری کودکان 

دوش دارند، بهره جویی از ماهیت آموزش این اقدامات، دوری از مسیر بزهکاری و انحراف را برای کودکان که در مرحله گذر به 

 سر می برند به ارمغان خواهد آورد.

 

 دادسرای ویژه نوجوانان

به مراحل مختلف تعقیب، تحقیق ومحاکمه با وجود این که در جرایم اطفال ونوجوانان زیر پانزده سال، تمامی امور مربوطه  

جرایم افراد پانزده تا هجده سال تمام  صغار توسط دادگاه اطفال ونوجوانان صورت می گیرد. لیکن در رسیدگی مقدماتی به

اشعار می 1338قانون آیین دادرسی کیفری 822است. ماده  شمسی، مرحله تعقیب وتحقیق از مرحله صدور حکم تفکیک شده

محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی وانقالب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان  در معیت دادگاه اطفال ونوجوانان ودر» دارد: 

 معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا به سرپرستی یکی از



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 822-342، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،2 دوره

833 

 

می گیرد، در این  ( این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت304و ) 3(343هجده سال به جز جرائم موضوع مواد ) 

 دادستان می بایست عالوه بر محافظت از امنیت و رفاه جامعه ازجمله قربانیان جرائم، مصالح ونیازهای« .دادسرا به عمل می آید

دادستان با توجه به  .نسبت به جامعه، در نظر بگیرد نوجوانان را نیز تا آنجا که امکان دارد، بدون به خطر انداختن تعهداتش

می تواند نقش مهمی در قضازدایی، اصالح  اختیارات وسیع و نظارت برنیروی انتظامی و ارتباط با دادگاه، به ویژه در مورد اطفال

وجوانان می تواند ضمن تجمیع بنابراین پیش بینی نهادی به نام دادسرای ویژه ن .وباز پروری و پیشگیری از وقوع جرم ایفا نماید

وبا  وسرپرستی از صغار وتعقیب نوجوانان بزهکار وتحقیق از آنان با یکنواخت نمودن سیاست حمایتی وکیفری تکالیف حمایتی

قانون 881ماده  .ایفا نماید عنایت به تخصص وتجربه الزم، نقش مهمی در اتخاذ یک رویکرد افتراقی ویژه در دادرسی نوجوانان

اعم از تعقیب و تحقیق در جرائم اطفال  نیز رسیدگی مقدماتی1332ادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری آیین د

دانسته بود. در این ماده انجام بازجویی وتحقیق از اطفال  را توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق، قابل اجرا

به 1338دادگاه پیش بینی شده بود. لیکن در قانون آیین دادرسی کیفری  بزهکار توسط قاضی تحقیق به در خواست قاضی

در رابطه با جرایم اطفال به دادگاه اطفال واگذار شده وحتی امکان درخواست قاضی دادگاه از  درستی، تمامی تحقیقات مقدماتی

باز جویی  فراد پانزده تا هجده سال، امکانوتنها در جرایم ا0برای انجام بازجویی از اطفال مورد پیش بینی قرار نگرفته  بازپرس

قانون آیین دادرسی کیفری، اختصاص شعبه ای از 822. یکی از ایرادات وارده بر ماده 2توسط بازپرس یا دادیار وجود دارد

 سطوانقالب به عنوان دادسرای ویژه نوجوانان و تعقیب نوجوانان متهم به ارتکاب جرم و تحقیق از آنان تو دادسرای عمومی

دادسرای عمومی  دادیار وبازپرس عمومی است، در حالی که تأثیرات نامطلوب مواجهه این افراد با بزهکاران حرفه ای در

 .وانقالب، ضرورت تشکیل دادسرای اختصاصی و ویژه نوجوانان را ایجاب می نمود

 

 دادگاه اطفال و نوجوانان

بزهکارو تأکید نظام قضایی  قابل قبول در قبال دادرسی ویژه اطفالتالشهای جدی پیرامون اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و 

کردن طفل یا نوجوان معارض قانون و پیشگیری از  دولتها بر ضرورت تشکیل دادگاه های ویژه اطفال در راستای باز اجتماعی

نسان شناختی مکتب دفاع اندیشه ها وآموزه های جرم شناختی و ا تکرار رفتار مجرمانه درآینده را می توان برخاسته از

اندیشه های این مکتب، حول محور بررسی وشناسایی وضعیت  (183و  182، ص 1323اجتماعی نوین دانست. )نور بهار، 

                                                           
عفت که بر اساس تبصره  یدر جرائم مناف نیبنابرا«شود.. یم یدگیاه صالح رسدردادگ، میعفت به طور مستق یبه جرائم مناف1330» : یفریک یدادرس نییقانون اصالح قانون آ343بنابرماده  . 3

 ییبزرگسال( دادسرا جهت بازجو ای ریصرف نظر از سن مرتکب جرم )صغ، ردیگ یو مضاجعه را در برم لیمانند تقب یریجرائم رابطه نامشروع تعز نیهمچن، یحد یماده جرائم جنس نیا

، ییآدم ربا رینظ گرید میلواط توأم با جرا ایاست که ارتکاب زنا  یزمان، شود یمقدمات قاتیعفت وارد تحق یمناف میتواند در جرا یکه دادسرا م یدارد.تنها موردمطلقاً امکان مداخله ن، قیوتحق

 یعفت است.برا یمناف میدر جرا یمقدمات قاتیبه انجام تحق زیجا، از حقوق جامعه برعهده دارد تیکه در حما یفیصورت دادستان به لحاظ تکل نیو... باشد که در ا جرحضرب و  دویتهد

 181ص 1323، مهر وآبان3، شماره، سال دوم، حقوق یتعال، دادسرا فیدادگاه و تکل میمستق تیدر صالح میجرا، رضایعل، ییر.ک: مصال شتریمطالعه ب
توان  یم، حذف شده است دیدر قانون جد اریداد ایدر صورت درخواست دادرس از بازپرس  یحت یقدماتم قاتیبر امکان انجام تحق یقانون سابق مبن881از ماده  یکه بخش ییاز آنجا . 0

تا  دیاطفال واگذار نما ژهیسال را به دادگاه و12 ریاطفال و نوجوانان ز میراجع به جرا یمقدمات قاتیتحق یتمام881قسمت از ماده  نیاستنباط نمود که قانونگذار قصد داشته با حذف ا نیچن

 .مواجه نشوند میبه جرا یدگیمتعدد در رس یافراد با مقامات قضائ نیا
 یسن مرتکب جرم )باال یبلکه بر مبنا یبر نوع جرم ارتکاب ینوجوانان نه مبتن میبه جرا یدگیرس یوانقالب برا یعموم یاز دادسرا یاختصاص شعب822، الزم به ذکر است که بر اساس ماده . 2

و مهم قطع  ییجنا میجرا ژهیبه و، جرم تیدر صورت اهم1333، هیژانو0وقانون  1302 هیفور8کشورها مثل فرانسه طبق قانون اصالح قانون  ی.در بعضردیگ یت م( صوریپانزده سال شمس

رسد  یاست نه سن مرتکب جرم. به نظر م یت جرم ارتکابشد یبر مبنا یدر روند دادرس اریداد ایشود و دخالت بازپرس  یانجام م، توسط بازپرس قاتیتحق، نوجوان بودن متهم اینظر از طفل 

برخوردار بوده و بهتر بود  یشتریب یاز منطق حقوق، زند یرا برهم م یونوجوانان که نظم عموم داطفالیشد میو مسئول حفظ حقوق عامه در جرا میجرا بینهاد تعق نواندخالت دادسرا به ع

 یدخالت دادسرا دربرخ رایداد نه سن مرتکب جرم.ز یجرم قرار م شدت یاطفال ونوجوانان بر مبنا میرا در جرا یو دادستان یلت مقامات بازپرسدخا، فرانسه نیهمانند قوان زین رانیا نیقوان

واحد صورت  یتوسط قاض قیو تحق بیقتع میجرا نینداشته و لذا بهتر است در ا یگرید جهینت یدرجه شش( به جز اطاله دادرس یریتعز میپانزده سال ) مثل جرا یسبک افراد باال میجرا

 .ردیبگ
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 اجتماعی بزهکار و ایجاد قضات ویژه در سازمان قضایی اطفال بزهکار، به تدریج در بسیاری از نظام های روحی، جسمی و

ضرورت تشکیل 1332رنظام حقوقی ایران، نخستین بار قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، د .حقوقی دنیا موثر واقع شد

مشکالتی، مورد  اختصاصی را با ترکیبی از قضات خاص اطفال و مشاوران، پیش بینی کرده بود.لیکن این قانون به علت دادگاهی

نخستین  برای 3ین المللی ناظر برحقوق کودکان بزهکاراجرا قرار نگرفت. مقنن ایران با توجه به اسناد حقوق بشری و مقررات ب

شعبی از دادگاه های  1332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری813بار بعد از انقالب در ماده 

نیاز یک یا  در هر حوزه قضایی و در صورت» داشت: عمومی را جهت رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داد. این ماده مقرر می

این 831لیکن به موجب ماده «. کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود  چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به

دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال مانع از ارجاع پرونده های بزرگساالن به آن  قانون تخصیص یک شعبه از

مرجع قضایی  گفت دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال، به موجب قانون مزبور، یکبنابراین می توان  .شعبه نبود

جرایم اطفال وبزرگساالن رسیدگی  اختصاصی اطفال به معنای واقعی کلمه نبود و محاکم کیفری با حفظ صالحیت عام خود، به

منظور مطابقت  فال ونوجوانان، بهضرورت وجود مراجع اختصاصی وتشکیالت خاص رسیدگی به جرایم اط .می کردند

با وضع مقررات مناسب در 1330تاریخ،  واصالحی آن در1338بامعیارهای بین المللی موجب شد، قانونگذار به موجب ق.آ.د.ک 

برای صدور آرایی متناسب با شخصیت و شرایط فردی  عرصه عدالت کیفری صغار، گامهای مهمی برداشته وبستر مناسبی

:به کلیه جرائم اطفال وافراد کمتر از هجده سال »  1338ق.آ.د.ک 340بر اساس ماده  .ونوجوانان فراهم نمایدواجتماعی اطفال 

 در هر حوزه قضائی»این قانون : 832به عالوه، برابر تبصره ماده « دادگاه اطفال ونوجوانان رسیدگی می شود. تمام شمسی در

موادفوق الذکر  به این ترتیب براساس« برحسب نیاز تشکیل می شود.... شهرستان یک یا چند شعبة دادگاه اطفال ونوجوانان

دادگاه اختصاصی و ویژة رسیدگی کننده  وبادرنظرگرفتن معیارهای ذیل می توان دادگاه اطفال ونوجوانان را ازلحاظ قانونی یک

 .3به جرایم اطفال و نوجوانان محسوب نمود

از مراجع قضائیِ بدوی  کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، به عنوان یکی عالوه بر دادگاه اطفال ونوجوانان، دادگاه 

ماده 1قرار گرفته است. براساس تبصره  رسیدگی کننده به جرایم نوجوانان در مقررات آیین دادرسی کیفری مورد پیش بینی

مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه هر شهرستان به تعداد  : در80/3/1330قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفری 312

                                                           
( به آن یشمس1338)  یالدیم 1333 خیدر تار رانیا یاسالم یبه موجب قانون اجازه الحاق دولت جمهور زین رانیمعاهده الزام آورکه ا کیبه عنوان 1323حقوق کودک  ونیکنوانس . 3

مجرم به نقض  ایمربوط به کودکان متهم  ژهیکه به و یومؤسسات تمقاما سیومقررات وتأس نیوضع قوان شیجهت افزا عضو در یکشورها»دارد: یمقرر م04در بند سوم ماده ، است وستهیپ

 «.تالش خواهند کرد، باشند یفریقانون ک
مشمول  مینوجوانان در جرا میبه جرا یدگیرس ژهیو کی یفریدادگاه ک1(به همراه دارد: یومستقل استثنائات یمرجع اختصاص کیدادگاه اطفال و نوجوانان به عنوان  تیصالح یقاعده کل . 3

 فیمرتبط با وظا میجرا ای یخاص نظام میدر جرا یدادگاه نظام8(.ابدیارتکاب  یهجده سال تمام شمس ری( که توسط افراد بالغ زیودادگاه انقالب )در موارد تعدد قاض1 یفریدادگاه ک تیصالح

که  یکمتر از هجده سال تمام شمس انینظام میبه جرا» دارد: یباره اشعار م نیدر ا یفریک یدادرس نییقانون آ233. ماده ابدیارتکاب  یام شمسهجده سال تم ریکه توسط افراد بالغ ز ینظام

 تیکه صالح223به ماده  تیبا عنا« شود. یم یدگیرس ینظام یدر دادسرا ودادگاه ها، اطفال ونوجوانان میبه جرا یدگیمقررات مربوط به رس تیبا رعا، است ییسازمان قضا تیدر صالح

 یِنظام فیمرتبط با وظا ای ینظام میتوان قائل به آن شد که در صورت ارتکاب جرا یم، داند یودو م کی یفریک یدادگاه ها یمقرر برا یها تیودو را همان صالح کی ینظام یدادگاه ها

حال  نیدارد. با ا یدگیرس تیدو صالح یدادگاه نظام، میجرا ریو در صورت ارتکاب سا کی یدادگاه نظام، مسلح یاروهیهجده سالِ عضو ن ریتوسط فرد ز کی یفریدادگاه ک تیمشمول صالح

است  یزمان، ه اطفالدادگا تیدر رابطه با صالح زیاز موارد بحث برانگ گرید یکی. ندینما تیاطفال ونوجوانان را رعا میبه جرا یدگیمقررات مربوط به رس یتمام دیو دو با کی ینظام یدادگاه ها

 یاطالق م یبه کس یروحان1320» : مصوب  تیروحان ژهیو ینامه دادسراها و دادگاه ها نیآئ13شوند )براساس ماده  یمحسوب م زین یروحان، شوند یکه مرتکب جرم م یکه اطفال و نوجوانان

 ی.حان.عرفاً روایباشد  لیدر حوزه مشغول تحص ایباشد  تیگردد که ملبس به لباس روحان

 تیروحان ژهیدادگاه و، متهم تیبه اعتبار شغل و شخص گرید یاست و از سو یدگیاطفال و نوجوانان صالح به رس ژهیسو به اعتبار سن متهم دادگاه و کیجا از  نیگردند.( در ا یم محسوب

 ونیرسد با توجه به اطالق عبارت روحان یبه نظر م، گفته ساکت است شیپ تیالحارض صتع نیدر مورد ا نیقوان ریو سا یفریک یدادرس نیرغم آن که قانون آئ یدارد. عل یدگیرس تیصالح

 تیوضع بیتغل نیو همچن یفریک یدادرس نیآن در قانون آئ صیشود( و عدم تخص یافراد صرف نظر از سن مرتکب جرم م یشامل تمام ونیروحان یعنینامه دادسراها ... )  نیآئ13در ماده 

 تیمتهم بر وضع یشغل
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رسیدگی به جرایم نوجوانان، برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص  کیفری یک به عنوان دادگاه کیفری یک ویژه

این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست؛ بنابراین می توان گفت به موجب ذیل ماده  می یابد. تخصصی بودن

توان این مرجع را  دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، شعبی تخصصی از دادگاه کیفری یک بوده ونمی ورمذک

ویژه درقبال اطفال ونوجوانان بزهکار،  یک مرجع مستقل دانست.همان طورکه ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی و

می کند، تشکیل دادگاه های کیفری یک اختصاصی ومستقل  موجه تلقی ضرورت تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال ونوجوانان را

دادگاه کیفری یک ویژه 1338الزامی می داند، لیکن در قانون آیین دادرسی کیفری،  رسیدگی کننده به جرایم نوجوانان را نیز

 ودن تعداد پرونده های داخلزیاد نب شاید نوجوانان تنها شعبی از دادگاه های کیفری یک محسوب می شود. رسیدگی به جرایم

حوزه های قضایی  در صالحیت دادگاه کیفری یکِ ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان ونیز ایجاد دادگاه های کیفری یک در

کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم  مراکز استان ها موجب عدم جدیت قوه قضاییه جهت تشکیل دادگاه های اختصاصی

محاکمه نوجوانان در مرجع قضایی عام رسیدگی کننده به  ب پذیری صغار و تأثیرات نامطلوبنوجوانان شده است.لیکن آسی

مراجع خاص ومستقلی برای رسیدگی به جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری  جرایم بزرگساالن ایجاب می نمود، قانونگذار

جرایم مشمول صالحیت »این قانون : 312 به موجب ماده .نوجوانان ارتکاب می یابد، اختصاص دهد یک و انقالب که توسط

مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام  دادگاه کیفری یک و همچنین انقالب در

د افرا بنابراین در صورتی که« در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می گردد... شمسی ارتکاب یابد

غیر از جرایم مشمول  نابالغ این جرایم را مرتکب شوند ویا در صورتی که افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی، جرایمی به

دادگاه اطفال ونوجوانان صالح به رسیدگی  صالحیت دادگاه کیفری یک یا انقالب )در موارد تعدد قاضی( مرتکب شوند؛ همچنان

شده است؛ زیرا از  به قبل از اصالح قانون آیین دادرسی کیفری، تا حدی محدودتر صالحیت دادگاه کیفری یک نسبت .است

جرایم اطفال ونوجوانان، به جرایم اطفالی  دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به1338یک طرف در قانون آیین دادرسی کیفری 

ی( نیز می شدند، صالحیت رسیدگی انقالب )موارد تعدد قاض که مرتکب جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک ودادگاه

قانون آیین 348صالحیت این دادگاه گسترده بود و این دادگاه براساس ماده  داشت واز طرف دیگر قلمرو جرایم مشمول

 رسیدگی به جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار وباالترو جرایم موجب مجازات جنایات عمدی دادرسی کیفری، صالحیت

دادگاه کیفری یک  صالحیت1330ی با میزان ثلث دیه کامل را نیز به عهده داشت.با اصالح قانون در سال، علیه تمامیت جسمان

سال(محدود شده و از طرف دیگر به 12زیر  ویژه رسیدگی کننده به جرایم نوجوانان، صرفاً به جرایم ارتکابی نوجوانان )افراد بالغ

حیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان کاسته شده اصالحی از قلمرو جرایم مشمول صال348موجب ماده 

وخصوصیات اطفال بزهکار  کاهش موارد صالحیت دادگاه کیفری یک در قانون حاضر اقدامی شایسته ومتناسب با شرایط .2است

رفتن مشکالتی که حضور وبا در نظرگ833ماده  است. زیرا با توجه به اتخاذ سیستم تعدد قاضی در دادگاه کیفری یک به موجب

کیفری دارند بهتر است که به منظور حفظ رابطه قوی بین اطفال  قضات مختلف با دیدگاه های متفاوت در مرحله رسیدگی

ورود صدمات روحی وروانی از حضور قضات متعدد در فرایند دادرسی خودداری گردد.  وقاضی رسیدگی کننده وجلوگیری از

 (843، ص 1320)نجفی توانا، 

                                                           
موجب مجازات قطع  میجرا -موجب حبس ابد؛ پ میجرا -ب ات؛یموجب مجازات سلب ح مجرای –است: الف  یدگیصالح به رس ریدر موارد ز یاصالح348به موجب ماده 1 یفریدادگاه ک . 2

 یومطبوعات یاسیس میجرا -سه وباالتر؛ث جهدر یریموجب مجازات تعز میجرا -از آن؛ت شیب ایکامل  هینصف د زانیبا م یجسمان تیتمام هیعل یعمد اتیجنا ایعضو 
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 نهاد مددکاری اجتماعی

ونوجوان یا خانواده او  روش برخورد مددکار اجتماعی با طفل یا نوجوان به عنوان اولین کسی که در محیط خانواده با طفل 

مساعدت به اطفال  .زیادی برخوردار است تماس می گیرد، در شناسایی شخصیت و وضعیت و جلب اعتماد این افراد از اهمیت

یا سرپرستان قانونی آنها در جهت اصالح و  برای استقرار مجدد در اجتماع و کمک به این افراد و والدینونوجوانان بزهکار 

وظایف اصلی مددکار اجتماعی است. مددکار اجتماعی برای آن که  تربیت و پیشگیری از تکرار جرم و سازگاری با دیگران از

یفا نماید، نیازمند شناخت و تحلیل بزهکاری طفل یا نوجوان، ونوجوانان وظایف خود را ا بتواند تحت نظارت قاضی اطفال

 و پیشنهاد پاسخ های متناسب با جرم این افراد از طرق استفاده از گزارش های تحقیق اجتماعی و تشکیل شناسایی شخصیت

 .پرونده شخصیت است

 

 نلزوم تفکیک پرونده اطفال ونوجوانان از بزرگساالن درصورت مشارکت یا معاونت آنا

به اتهام متهم اصلی  که محاکمه شرکا و معاونان جرم را در صالحیت دادگاهی می داند که311بر خالف قاعده کلی در ماده 

جرم سبب می شود که قانونگذار دادگاه  رسیدگی می نماید، در برخی موارد شخصیت یکی از مداخله کنندگان در ارتکاب

کند به گونه ای که این دادگاه صالحیت شخصی برای  شخاص پیش بینیخاصی را برای رسیدگی به اتهامات این قبیل ا

 .رسیدگی به اتهامات دسته ای خاص از افراد را دارد

3براین اساس، چنانچه طفل یا نوجوانی، خود مجرم اصلی باشد یا معاون یا شریک در جرمی معین باشد 
تنها به جرم او در  

پرونده ها می شود. در همین راستا ماده  ذیرش صالحیت شخصی قائل به تفکیکدادگاه اطفال رسیدگی شده وقانونگذار با پ

یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند ویا در  هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت» اشعار می دارد:318

طفال ونوجوانان رسیدگی می ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال ونوجوانان در دادگاه ا

 «14شود.

 

 بحث و نتیجه گیری

تغییرات چشمگیری شده  حقوق کیفری اطفال ونوجوانان از نظر ماهوی دستخوش 1338با تصویب قانون مجازات اسالمی 

رای است. با پذیرش مسئولیت تدریجی برای اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری، ماهیت تصمیمات و واکنش های تعیین شده ب

و وضعیت جسمی و روحی اطفال ونوجوانان که مستلزم به کار گیری  این افراد نیز اصالحی وتربیت محور بوده و با شخصیت

تدابیر و اقدامات نظارتی، حمایتی، اجتماعی است، تناسب دارد. در این قانون، در خصوص جرایم تعزیری، تفکیک سن 

و مقنن در راستای مطابقت با معیارها و هنجارهای بین المللی، برای گروه لحاظ معیار جنسیت، منتفی گردیده  کیفردهی با

                                                           
، یجنس یبهره بردار، مواد مخدر عیمثل توز یمیافراد در ارتکاب جرا نیاز ا افتهیسازمان  یمجرمانه بزرگساالن و سوءاستفاده گروه ها یها تینوجوانان در فعال ایشرکت دادن اطفال  - . 3

 باعث، کند یافراد متحمل م نیرا به ا یوجسم یروان، یروح یها بیآس نیشتریو... که ب یجنس ینگار هرزه

 ی.براندیباره معطوف نما نیدر ا ژهیو نیتوجه دولتها را به وضع قوان، مجرمانه بزرگساالن یها تیاز مشارکت اطفال در فعال یریشگیپ یحقوق کودک در راستا یالملل نیکه اسناد ب دهیگرد

حقوق ، میمر، یوضع واجرا شود.ر .ک : عباچ ژهیو نیقوان دیبزرگساالن با مینوجوانان در جرا ایاز شرکت اطفال  یریشگیپ یکه برا دینما یم حیتصر اضیر یرهنمودها23مثال ماده ماده 

در نظر گرفتن ، بزرگساالن میانان در جراموثر در عدم سوءاستفاده از اطفال ونوجو یاز روشها یکی02ص .1324، ، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، اطفال در اسناد سازمان ملل متحد یفریک

استفاده از فرد  زین1338 یقانون مجازات اسالم182اساس ماده  نی.براندینما یو وادار م کیمجرمانه تحر یها تیاست که کودکان را به مشارکت در فعال یافراد یبرا نینگس یمجازات ها

 .داند یم یرا سزاوار حداکثر مجازات قانون یگر ادهفرد سوءاستف نیدرنظر گرفته و چن یمشدده قانون اتیفیاز ک یکیارتکاب جرم را به عنوان  لهینابالغ به عنوان وس
 یاشعار م معاونت در جرم توجه کرده ومثل صدر ماده ایبه صور مشارکت ...«ندیدر ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نما...» ، دارد: یم انیماده که ب لیبهتر بود قانونگذار در ذ . 14

 «.ندیمعاونت نما ایمشارکت ، در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال» داشت:
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های شمسی( تدابیر و واکنش سال 12تا  12سال شمسی و  12تا  18سال شمسی؛ افراد  18تا  3های سنی متفاوت )افراد 

موجب حد یا قصاص، مقنن، است؛ لیکن در جرایم  بدون آن که تفاوتی بین دختر وپسر قائل شود، پیش بینی کرده -متناسبی

سال تمام قمری برای پسران( قرار داده است 12سال تمام قمری برای دختران و  3مالک ومعیار کیفردهی افراد را بلوغ شرعی )

جرائم بر خالف جرائم تعزیری، هیچ حداقل سنّی که کمتر از آن بتوان اطفال بزهکار را از شمول  و در ارتکاب این دسته از

شرعی شود، بر  سال مرتکب جرم 3ری بیرون تصور کرد، پیش بینی نکرده است؛ فلذا در صورتی که یک فرد زیر کیف مقررات

مورد این افراد وجود ندارد، مطابق  خالف ارتکاب جرم تعزیری که امکان هیچ گونه اقدام تربیتی و اصالحی و اجتماعی در

الف( تا )پ( این ماده، در مورد این افراد مورد پیش بینی ) بندهایامکان اعمال تدابیر موضوع  22ماده  8قسمت اخیر تبصره 

سال، بر اساس نوع جرم ارتکابی از توجیه حقوقی و علمی  3با افراد زیر  قرار گرفته است. این دوگانگی و تناقض برخورد

ارند، ایجاب می نماید که مقنن تدابیر نظارتی و تربیتی در مورد افرادی که مسئولیت کیفری ند برخوردار نبوده و لزوم اتخاذ

در  .قرار دهد نظر از نوع جرم ارتکابی، امکان اجرای تدابیر حمایتی و نظارتی را درباره افراد غیرمسئول مورد پیش بینی صرف

سال تمام قمری با ارتکاب جرم، کیفرکامل دارد و لذا مانند بزرگساالن با  3جرایم شرعی اعتقاد مقنن بر این است که دختر 

سال به عنوان سن بلوغ کیفری و سن کیفردهی کامل،  3تعیین سن  های شدید قانونی روبرو خواهند شد. در حالی کهمجازات

 پذیرفته شده، مجاز نبوده و با واقعیت های جامعه امروزی ایران مغایرت دارد.  بر اساس هنجارهای بین المللی

یکی دیگر از ابهامات قانون  یا قصاص در صورت اسقاط مجازات شرعی تعزیریِ جانشین حد مجازاتعدم تعیین نوع دقیق 

رشد کمال عقلی و اسقاط مجازات حد یا قصاص  این قانون، در صورت احراز عدم 31است، در ماده  1338مجازات اسالمی 

اختیار انتخاب هریک از  تعزیری بدل از حد یا قصاص، مجازاتتعیین نوع  مقنن نظر مقام قضایی را مالک قرار داده و بدون

با  فصل دهم قانون مجازات اسالمی را برای قاضی دادگاه قائل شده است؛ لیکن ضروری است مقنن تدابیر پیش بینی شده در

 مجازاتنوع دقیق  23و  22تعزیری مقرر در مواد  مجازاتتوجه به شدت و ماهیت جرایم شرعی با اصالح ذیل این ماده مثل 

قانون مجازات اسالمی که در صورت  122همانند ماده  ی شرعی را نیزپیش بینی نماید و از طرف دیگرها مجازاتدل ازتعزیریِ ب

بزرگساالن، این افراد را از کیفر مبرا نموده است و هیچ گونه مجازات تعزیری و یا  عدم درک حرمت شرعی جرم ارتکابی توسط

 ش بینی نکرده است.وتربیتی به جای حد یا قصاص پی تأمینیاقدام 

برای اطفال و نوجوانان  از طریق پیش بینی مقرراتی افتراقی و ممتاز 1338به طور کلی علی رغم این که قانون مجازات اسالمی

بیرونی و با برداشت عام نظام کیفری  های مثبتی به سمت پیشرفت برداشته و با واقعیتهایقانون مذکور، گام 32تا  22در مواد 

سال تا حدودی همسو و هماهنگ شده است؛ اما در مورد جرایم موجب حد یا قصاص، کماکان  12د افراد زیر جهان درمور

یابی می شود مقنن با اصالح ابهامات و ایرادات مذکور، موجبات دست کاستی ها و ایراداتی مالحظه می شود؛ بنابراین پیشنهاد

اطفال و نوجوانان را فراهم کرده و مقام قضایی نیز با استفاده از  برای پاسخ گویی به بزهکاری تربه سیاست کیفری مناسب

تمسک  مناسب و روش قضایی متناسب با ویژگی های دوران کودکی ونوجوانی و همسویی با اسناد بین المللی، از تفسیر قضایی

 .نوجوانان معطوف نمایدو به واکنشهای کیفری شدید امتناع نموده و احکام خود را بیشتر بر جامعه پذیری مجدد اطفال

در قبال رفتارهای مجرمانه این  بخش دیگری از تحوالت صورت گرفته در مقررات ماهوی، تنوع بخشی به واکنش های اجتماعی

ارتکابی اطفال و نوجوانان و ماهیت واکنش در  نظام پاسخ دهی به جرایم 1338افراد است؛ بر اساس قانون مجازات اسالمی 

به کیفرزدایی از جمله تسلیم به والدین و نصحیت های قضایی،  اد را می توان شامل تصمیمات قضایی ناظربرخورد با این افر

آزادی به تدابیر جایگزین حبس از قبیل؛ اقامت در منزل، خدمات عمومی رایگان و  تصمیمات قضایی تبدیل واکنش های سالب
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رچند رویکرد قانون مجازات اسالمی جدید در زمینه برخورد با براین اساس، ه .تنبیهی و کیفری دانست در نهایت واکنش های

 معارض قانون، ترجیح ضمانت اجراهای آموزشی، تربیتی ونظارتی بر ضمانت اجراهای کیفری بوده و مقنن اطفال ونوجوانان

و تربیتی تا حد  تأمینی سعی نموده با حذف مجازات شالق و تنبیه بدنی در خصوص کودکان و نوجوانان و توسل به اقدامات

بردارد؛ لیکن در استفاده از برخی تدابیر جایگزین  امکان از رویکرد سزاگرایانه فاصله گرفته و به سمت رویکرد فایده گرایانه گام

دارد؛ حبس خانگی یا اقامت در منزل، هرچند راهکار مطلوبی برای  حبس از جمله اقامت در منزل هنوز ابهاماتی وجود

رد محکوم است؛ ولی از آن جایی که چه بسا خانواده فرد محکوم، مایل به نگهداری وی در خانه نباشد، در جلوگیری از تخلف ف

دانست.  الزم بود، مقنن یکی از شرایط استفاده از اقامت در منزل را موافقت و رضایت کتبی سایر افراد منزل می چنین شرایطی

می شود خانواده در ارائه  برای خانواده محکومان به حبس در منزل سبباز طرف دیگر نبود مقرراتی مبنی بر ایجاد مسئولیت 

در منزل به عنوان یک روش جایگزین حبس،  بینی مجازات اقامتگزارش تخلفات محبوس همکاری ننماید و علی رغم پیش

ن به شمار می آید؛ برای یکی دیگر از ایرادات این قانو 23موضوع ماده  مبهم بودن نحوه اجرای حبس خانگی در مورد نوجوانان

خط تلفن مورد نیاز و یک دستگاه رایانه برای استفاده از برنامه های نظارت الکترونیکی به  مثال فرد مسئول پرداخت هزینه

روش آزادی 1338تأمین رعایت قواعد حبس در منزل مشخص نشده است. عالوه براین، در قانون مجازات اسالمی عنوان روش

و نظارت بر رفتار نوجوان بزهکار در سایر روزهای هفته در  22تبصره ماده  1بند  تحت مراقبت در قالبتحت نظر یا آزادی 

طفل  روزهای پایانی هفته به صورت اختیاری پیش بینی شده است؛ لیکن ضرورت نظارت و مراقبت مداوم از روش نگهداری در

نظارت بیشتر برروی طفل یا  ود، مقنن در راستای حمایت وآزاد شده و صیانت بیشتر طفل، خانواده و اجتماع ایجاب می نم

انجام می شود، را برای دادگاه الزامی محسوب می  نوجوان، اجرای روش آزادی تحت مراقبت که با نظارت مددکاران و مراقبین

مددکاران، رفتار و  طفل به والدین یا اشخاص دیگر، توسط مراقبین و نمود و دادگاه ملزم می گردید، همواره در صورت تسلیم

آزاد، مورد نظارت قرار دهد. این ایراد بر روش نگهداری در روزهای پایانی هفته، در صورتی  کیفیت برخورد طفل را در محیط

اصالح این  بر رفتار نوجوان بزهکار در بقیه روزهای هفته همراه نباشد، نیز وارد است؛ بنابراین الزم است مقنن با که با نظارت

و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی بر رفتار اطفال و نوجوانان در طول اجرای تصمیمات قضایی، موجبات دست یابی به مقررات 

و تحولی بنیادین در تعیین و اجرای واکنشهای  سیاست کیفری مناسب تر برای پاسخ گویی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

های اجتماعی به منظور تأمین مبانی واکنش .قانون را فراهم نماید معارض قضایی علیه رفتار ناقض قوانین کودکان و نوجوانان

حس مسئولیت و بازسازگاری اجتماعی آنان است، نحوه واکنش و  در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار که همان بازپروری، ایجاد

د در فرایند دادرسی کیفری معطوف درجه نخست بایستی به جلوگیری از ورود این افرا پاسخ گویی به نقض قوانین کیفری در

امکان  فصل و جبران خسارات از طریق استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی تأکید شود و صرفاً در صورت عدم بوده و به حل و

قانونی الزم برای  استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و عدم پیش بینی تمهیدات

ویژه وآیین دادرسی افتراقی و تمهیدات  ده از تدابیر قضازدایی در خصوص این افراد، بایستی نهادهای قضایی و غیرقضاییاستفا

 .قانونی خاصی برای رسیدگی به جرایم این افراد مورد پیش بینی مقنن قرار گیرد

خاصی مثل دادگاه  ر، نهادهای قضائیهمانطور که ذکر شد در زمینه تشکیالت قضائی و تخصصی رسیدگی کننده به جرایم صغا

قضائی و تخصصیِ مرتبط با دادرسی  ویژه اطفال ونوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان و نهاد های غیر

بود  نوجوانان و نهاد مددکاری اجتماعی الزم و ضروری اطفال و نوجوانان از جمله مشاوران کودک و نوجوان، پلی ویژه اطفال و

محقق شده است و تشکیالت قضایی و آیین دادرسی ویژه  1338اصالحی  و 1338که این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری 
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مقرر شده است. انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توسط قاضی واحد، تسری برخی  ای برای رسیدگی به جرایم این افراد

سال، لزوم تفکیک پرونده اطفال و نوجوانان از بزرگساالن در  82افراد بالغ زیر دادرسی اطفال به  امتیازات و مقررات ارفاقی

 و مشارکت در جرم، لزوم دادگاه در تشکیل پرونده شخصیت، پیش بینی تأمین کیفری خاص، امکان نقض قاعده صورت معاونت

اطفال  در آیین دادرسی جرایم فراغ دادرسی در جرایم اطفال ونوجوانان و غیره از جمله شیوه های تضمین حقوق متهم

نمی توان به معنای  ونوجوانان می باشد؛ لیکن صرفِ پیش بینی تضمینات حقوق اطفال ونوجوانان بزهکار در روند رسیدگی را

پذیر است که صرف ن ر از ایجاد  تشکیل یک دادرسی ویژه اطفال ونوجوانان دانستغ زیرا تحقق یک دادرسی ویژه زمانی امکان

ونوجوانان، نیز پیش بینی گردد تا رعایت مصالح  قانونی خاصی و آیین دادرسی افتراقی، نهادهای دادرسی ویژه اطفالتمهیدات 

علی رغم آن که تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان به صورت اختصاصی در این  .و حقوق این افراد را به طور کامل تضمین نماید

صاص شعبی از دادسرای عمومی و انقالب برای رسیدگی مقدماتی به جرایم قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ لیکن اخت

نوجوانان، ایجاد شعبی از دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و عدم پیش بینی مراجع خاصی برای رسیدگی 

تا مرحله رسیدگی با مشکل مواجه  مجدد به جرایم این افراد از جمله مواردی است که اتخاذ رویکرد افتراقی را از مرحله تعقیب

در پایان، با بررسی سیاست کیفردهی قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری پیشنهادهای زیر ارائه می  .کرده است

با مبنا قرار دادن سن بلوغ عقلی در تعیین حداقل سن  سال پیشنهاد می شود مقنن 3شود.در خصوصی کیفردهی افراد زیر 

سال در امور مالی و  12رشد برای تعیین کیفردهی همانند پذیرش سن  تعیین سن معینی به عنوان اماره کیفردهی و با

تشتت و تعارض آرای قضایی و زمینه دست یابی به سیاست کیفری مناسب تر برای واکنش و پاسخ  معامالتی موجبات کاهش

 .به بزهکاری اطفال ونوجوانان را فراهم نماید. گویی

اسالمی نیز در صورت عدم  قانون مجازات 31یر درک حرمت شرعی بر کیفردهی پیشنهاد می گردد که در ماده در خصوص تاث

یک دادرسی عادالنه و منصفانه و رعایت کرامت  سال در راستای برخورداری از 12درک حرمت شرعی از سوی افراد بالغ زیر 

 .فری مبرا نمایدکی سال را نیز از مسئولیت 12انسانی افراد، نوجوانان زیر 

از طرف دیگر همانطور که در فصل سوم بیان شد، در استفاده از برخی تدابیر جایگزین حبس از جمله اقامت در منزل هنوز 

اجرای نگهداری در خانه را در قالب پیشنهاد تصویب یک آیین  دارد؛ بنابراین الزم است مقنن کیفیت و ضمانت ابهاماتی وجود

 اید.نامه اجرایی، مشخص نم

برای اطفال و نوجوانان  از طریق پیش بینی مقرراتی افتراقی و ممتاز 1338به طور کلی علی رغم این که قانون مجازات اسالمی

بیرونی و با برداشت عام نظام کیفری  های مثبتی به سمت پیشرفت برداشته و با واقعیتهایقانون مذکور، گام 32تا  22در مواد 

سال تا حدودی همسو و هماهنگ شده است؛ اما در مورد جرایم موجب حد یا قصاص، کماکان  12جهان درمورد افراد زیر 

یابی می شود مقنن با اصالح ابهامات و ایرادات مذکور، موجبات دست کاستی ها و ایراداتی مالحظه می شود؛ بنابراین پیشنهاد

انان را فراهم کرده و مقام قضایی نیز با استفاده از برای پاسخ گویی به بزهکاری اطفال و نوجو تربه سیاست کیفری مناسب

تمسک  مناسب و روش قضایی متناسب با ویژگی های دوران کودکی ونوجوانی و همسویی با اسناد بین المللی، از تفسیر قضایی

 .ف نمایدونوجوانان معطو به واکنشهای کیفری شدید امتناع نموده و احکام خود را بیشتر بر جامعه پذیری مجدد اطفال

شود نظام حقوقی ایران نیز در راستای مطابقت با معیارهای حقوق بشری و در خصوص سیاست افتراقی دادرسی پیشنهاد می

همچنین به منظور رعایت معیارهای دادرسی عادالنه، با تفکیک مراجع قضائی اطفال و نوجوانان از سایر مراجع قضایی از مرحله 

دادگاه ویژه اطفال ونوجوانان، تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی  بدوی تا مرحله عالی، در کنار



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 822-342، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،2 دوره

343 

 

به جرایم نوجوانان و دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال ونوجوانان را با ترکیب قضات متخصص مورد پیش بینی قرار دهد و با اتخاذ 

احل فرایند قضایی و تحول در جلوه های حقوق کیفری شکلی برخورد حقوقی وقضایی ویژه نسبت به این افراد، در تمامی مر

 اعم از تشکیالت قضایی وآیین دادرسی اختصاصی، موجبات تحقق سیاست جنایی مناسب را فراهم نماید.
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