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 چکيده

کاری های خشن تا اند. از بزههای متعددی در جهان جدید رشد و گسترش پیدا کردهامروزه گرفتاری

های شدن جوامع، گسترش شکاف طبقاتی و فقر، عدم نظاماعتیاد و دزدی و ... از سوی دیگر، صنعتی

خانه و بسیاری چیزهای دیگر، باعث  مطلوب مدیریتی، و نیز عدم بهداشت مناسب و عدم دسترسی به

ناپذیری بر پیکر اجتماع شده است. های اجتماعی جبرانای از آسیبهای تازهبه وجود آمدن شکل

ها، کودکان و نوجوانانی است که یا به خاطر مشکالت خانوادگی و یا به خاطر یکی از این آسیب

دیده کار و یا بزهند. کودکان و نوجوانان بزهشوهای مختلف میمشکالت فردی و یا اجتماعی درگیر بزه

های شوند. از این جهت، حمایتشان دچار مشکالت متعددی میعموماً به واسطه موقعیت شکننده

از این جهت، ما  کیفری و غیرکیفری از این کودکان و نوجوانان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کار و جایگاه حقوقی کودکان و نوجوانان بزهتحقیق حاضر کوششی است برای بررسی موقعیت و 

الملل. اساساً با بررسی و مطالعه حقوق کودکان و نوجوانان دیده در حقوق ایران و حقوق بینبزه

ایران در  حقوقی نظامتوان عملکرد المللی، میهای بینکار در قوانین ایران و کنوانسیوندیده و بزهبزه

و بزهکار و مشکالت موجود در اجرایی نمودن مقررات  دیدهوانان بزهارتباط با حقوق کودکان و نوج

های در قواعد کیفری ماهوی و قواعد کیفری شکلی با کنوانسیون منصفانه دادرسی فرآیند درمرتبط 

دیده و بزهکار را مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. بنابراین هدف اصلی بین المللی حقوق اطفال بزه

خت و تبیین تطبیقی حقوق اطفال بزه دیده و بزهکار در قوانین جمهوری اسالمی تحقیق حاضر، شنا

 المللی  است.ایران و حقوق بین

 .المللیدیده، حقوق ایران، حقوق بینکار، بزهکودکان، نوجوانان، بزه :يديکل واژگان
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 فاطمه یادگاري

 .انزلی بندر المللی بین مرکز اسالمی آزاد دانشگاهکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، 

 
 نام نویسنده مسئول:

 فاطمه یادگاري

 دیدهکار و بزهبزه و نوجوانان موضوعه کودکان نيقوانمطالعه تطبيقی 

 المللنيب حقوقو  رانیا حقوق در
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 مقدمه
دیدگی کودکان نوجوانان کاری و بزهاعتیاد والدین و... در بزه مشکالت خانوادگی اعم از بیکاری، فقر شدید مالی، بزهکاری وگمان بی

ها، زندان رفتن والدین، مشاجره والدین، بسیار موثر می باشد. از سوی دیگر، عواملی چون تعداد فرزندان زیاد، مصرف مواد مخدر در خانواده

عدم وجود رابطه عاطفی بین فرزند و والدین برای بیان عوامل و  خصوص آینده فرزندان، ها بهاهمیت ندادن والدین به فرزندان از همه لحاظ

مشکالت، زندان رفتن فرزندان و مصرف مواد مخدر از عوامل اصلی و اساسی برای گرایش هر چه بیشتر جوانان و به عبارتی کاهش سن 

 توان بیان نمود.بزهکاری می

بیشتر شامل اعتیاد،  کودکان و نوجوانان بزه کارجرایم  قدند کهشناسان حوزه جرایم اجتماعی معتگذشته از این، اغلب جامعه

این جرایم در فقر اقتصادی، بیکاری، فقدان والدین، والدین معتاد، سطح تحصیالت، سن پایین ازدواج،  و ، سرقت و قتل بوده استدرگیری

در بسیاری از جوامع، کودکان و جتماعی ریشه دارد. محیط زندگی نامناسب، از هم گسیختگی خانواده و تا حدودی کم بودن میزان تعلقات ا

شوند، اغلب به دلیل فقر و بیکاری والدین، نبود محیطی آرام و مناسب و عدم دیدگی میکاری و بزهنوجوانانی که در سن کم، دچار بزه

آنها معموال مورد بی توجهی و بی مهری  .اندبودهخوبی  یدوران کودکهای یک زندگی سالم از سوی والدین به نوجوان، فاقد یادگیری مهارت

گیرند. به همین دلیل است که برای های الزم قرار میگیرند و کمتر به لحاظ خانوادگی و اجتماعی مورد حمایتمیو تنبیه شدید بدنی قرار 

و  شوندمیت با شکست مواجهه که در هر صور دهندمییا تن به ازدواج های زودرس  زنددمیشدن از چنین وضعیتی یا دست به فرار  رها

ها از ی اجتماعی. زیرا اینی خانوادگی دارد و هم ریشهکاری آنان در جوامع هم ریشهخواهد بود. در وقع بزهجرم  افزایش انحراف و اشنتیجه

شوند که یا باید برای اد شرور میهایی از افرگردند، طعمه گروهشوند وقتی به اجتماع به عنوان اخرین پناه گاه خویش باز میخانواده طرد می

رو، مساله تحقیق حاضر، شناخت قوانین موضوعه مربوط به کودکان و آنان دست به هر نوع بزهی بزنند و یا آواره کوچه و خیابان شوند. از این

 باشد.الملل میدیده در حقوق ایران و حقوق بینکار و بزهنوجوانان بزه

 

 انگاريجرم کار و سياستدیده و بزهبزه
علیه و یا شاکی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در متون فقهی نیز به زیان دیده بزه دیده در حقوق کیفری با عناوینی چون مجنیُ

شود ولی در هر جرم زیان دیده اصطالح خاص خود را دارد مثل مسروق منه در سرقت و مجروح و علیه اطالق میطور کلی، مجنیاز جرم،به

  (83: 4831. )نجفی ابرندآبادی، مقتول در جرائم علیه اشخاص

تاریخ حقوق کیفری با نقش بزه دیده در وقوع عمل مجرمانه و نیز نقش او در دعاوی کیفری آشنا است بزه دیده از همان بدو تولد 

ز این صحنه بوده است، بسیاری از جرم کرده و در واقع به تنهایی بازیگر نیمی اای در دعاوی کیفری ایفا میحقوق کیفری نقش عمده

دانند و کتاب وی را منشور بزه دیده شناسی نوین می( را بنیانگذار بزهVon Hentigشناسان از جمله عزت فتاح، فون هنتیگ )

انتشار کتاب انسان  شناسی علمی ) باشناسی علمی، تقریباٌ هفتاد سال پس از پیدایش جرمدیدهآورند بنابراین بزهشناسی به حساب میدیده

 ( در نیمه قرن بیستم به وجود آمد.4381بزهکار لمبروزو در سال 

 اند:دیده شناسی آوردهاما در خصوص تعریف بزه

ای که مربوط به شناسی به هر مسألهدیده رود، بزهای از جرم شناسی به شمار میبزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه»

اش، فرهنگی -های اجتماعیشناختی و اخالقی او، مشخصهشناختی، روانهای زیستکند: شخصیت بزه دیده، ویژگیجه میبزه دیده باشد تو

 (83: 4881)ژرار، « روابطش با مجرم و باالخره مشارکتش در وقوع جرم

ن جرایم کیفری را مد نظر قرار دیدگادیده شناسی را به کیفری که فقط بزهاز طرف دیگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه

دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان )آسیب دیدگان( مانند بزه دیدگان حوادث، بزهدیدهدارد و بزه

 بندی نموده است:امل طبقهدیدگی را به شرح ذیل در پنج گونه از عوپردازد تقسیم کرده است و بر همین مبنا عوامل بزهنهادهای وابسته می

 طبیعت -4

 جامعه -8

 ها و سایر وسایل نقلیهرفت و آمد اتومبیل -8

 مجرمیت -1

 (18: 4838)میرخلیلی،  خود بزه دیده. -8

 شناسی اولیه و ثانویه.دیدهشود: بزهمی شناسی به دو بخش تقسیمدیدهاز سوی دیگر، بزه

http://www.joce.ir/


 33 -75، ص 1318 بهار،  11شماره  فقه، حقوق و علوم جزا ،

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 در و پردازدمی مجرم با جرم قربانی رابطه نیز و  جرم تکوین در دیده بزه نقش و هایژگیو مطالعه به شناسی اوليه:بزه دیدهالف: 

م و بعنوان یکی از علل و جر وقوع در دیده بزه نقش آن در که است شناسانه علت شناسی جرم از ایشاخه اولیه شناسیدیده بزه حقیقت

شناسی پیشگیرانه بعنوان گیرد و در مقابل بزه دیدهزا قرار میعلل و عوامل جرمعوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکاره بررسی و در کنار سایر 

  کند.های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه میشناسی پیشگیرانه شیوهای از جرمشاخه

بوجود آمده است که دغدغه شناسی اولیه شناسی در اثر تحول و توسعه بزه دیدهاین نوع از بزه دیده شناسی ثانویه:بزه دیدهب: 

ها باشد و انواع مختلف از حمایتهای وی میدیده با ارایه کمک، حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارتآن، بهتر ساختن سرنوشت بزه

 شود:کند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میدیدگان پیشنهاد میرا در شرایط گوناگون نسبت به بزه

 های پزشکی، روانشناختی؛دیدگان بالفاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایتزهحمایت از ب -4

 حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛ -8

 (141: 4838 . )توجهی،حمایت از بزه دیده در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی -8

کار به واسطه طردشدگی از خانواده و اجتماع، دست به باشد. بزهزنندگان امنیت اجتماعی جامعه میکار عموماً یکی از برهماما بزه

اساس  بزه را برگردد. اساساً زند. رفتارهایی که منجر به ایجاد بزه در جامعه میبار میکارهایی از قبیل دزدی، اعتیار و رفتارهای خشونت

شوند، عموماً به لحاظ کودکان و نوجوانانی که گرفتار بزه در جامعه میشود. ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف میها و تعیین ارزشارزش

پذیری این کودکان و نوجوانان است که آنان را مستعد پذیر و شکننده هستند. در واقع این آسیباجتماعی و عاطفی، افرادی به شدت آسیب

 (18: 4838کند. )باصری، کاری میزهب

زدایی از بزهکار، جدا کردن وی از اجتماع امری ضروری است. ولی این جدائی نباید به علت تحمیل امروزه برای امنیت از سوی دیگر،

توانند مجدد بر زندگی مجازات و شکنجه باشد بلکه باید به خاطر نگهداری، ترتیب، و باالخره و دوباره سازگار کردن او صورت بگیرد تا ب

عادی برگردد و خود را با یک حیات شرافت مندانه مطابقت دهد. اگر اصالح، اساسی و عمیق و مدبرانه باشد جنبه بازآفرینی و خلقت دوباره 

که مورد  دارد اما اگر صرف کوشش به محکوم کردن و اعمال مجازات ها باشد نه تنها اصالحی صورت نمی گیرد بلکه مجرم احساس می کند

گردد و در نتیجه اثرات  منحوس این بی عدالتی قرار گرفته است و نهادش از کینه و نفرت انباشته و آتش انتقام در وجودش شعله ور می

 (11: 4831)بیگی، گردد. احساس مستقیماً گریبان افراد و اجتماع می

عدالت است، آگاهی از شرایط خانواده او نیز از اهم مسائل می  کار که یکی از اساسی ترین کارهای مجریاناما گذشته از شناختن بزه

 باشد زیرا وضع و حال خانواده مجرم از هرجهت بادی مورد بررسی قرار گیرد تا در موقع اجرای عدالت، افراد دیگری دچار ناسامانی نشوند و

ع خانواده او توجه نکند و تکلیف کسانی را که تحت در دام بزهکاری نیفتند. اگر عدالت در موقع بررسی حال بزهکاری به شرایط و وض

: 4881نمایند. )صالحی، های دیگر را فراهم میسرپرستی بزهکار قرار دارند معین ننماید و به حالشان رسیدگی نکنند و در واقع زمینه جرم

88) 

اه مبارزه با بیماری صورت گیرد اگر عامل عالوه بر این، پیشگیری همیشه بهتر از درمان است به همین جهت باید کلیه کوششها در ر

های دقیق که در اطراف جرم وجود داشته باشد هر چقدر مجازات سنگین باشد دردی دوا نخواهد شد. جامعه شناس کیفری برای بررسی

سازد تا برای مبارزه علیه می کند مسئوالن امر را با آنها آشناآورد آنها را کشف و به طور صریح بیان میزای اجتماعی به عمل میعوامل جرم

 های درستی را که برای نابودی آنها الزم است به کار برند.این عوامل مجهز گردند و روش

ای که از اجرای عدالت به معنای واقعی، شناخت و اصالح مجرم و بازسازی اجتماعی او، توجه به حال در نهایت اینکه سود و ثمره

شرایط خانوادگی او و باالخره شناختن عوامل جرم زای اجتماعی حاصل می شود آن است، که جرایم رو به افراد تحت سرپرستهای بزهکار و 

نابودی بگذارند یا حداقل تا حد قابل توجهی کاهش می یابدو ضمناً جرائم سفاکانه و خشن نیز از میان می رود و از شدت و سنگینی آنها 

 (81: 4881توانند در تامین کامل به سر ببرند. )مظلومان، گیرند و افراد میب قرار نمیکاسته می شود و بدین صورت اجتماعی مورد آسی

 

 المللکار در حقوق ایران و حقوق بيندیده و بزهقوانين موضوعه کودکان بزه

 کاردیده و بزهقوانين موضوعه ایران در مورد کودکان بزه  -۱
را نیز در ردیف ارکان جرم « یقانونعنصر »دانان، حقوقم است؛ اگر چه اکثر برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی الز

ی بودن جرم و ، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی باشد. بلکه هم قانون(؛ اما اصل 481: 4884شناخته اند )صانعی، 

ی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی قانونهستند و رابطه بین عنصر  قانونعنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر 

آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت  قانوندانان، وجود یک عمل مادی که حقوقبه اعتقاد غالب (. 11: 4831صادقی، میرمحمد)
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)جرایم عمومی(، یا در اجرای عمل به  داشته باشدو قصدبزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد

یی شناخت جزاکه بتوان او را مستحق مسؤولیت  نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد

 )جرایم غیر عمد(

بین اسالم مسؤولیت انسان را آن را نهی کرده است. دین م قانونقصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که 

و با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار 

کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است. مسؤولیت یعنی قابل بازخواست بودن ی جزادر غالب نظامهای « صغر». بنابراین، بلوغ است

کسی « مسؤول»(، 4138: 4818و افعال )عمید،  انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده دار آن باشد از وظایف، اعمال

( آگاهی و اطالع شخص از قاعده 8( وجود اوامر و نواهی ؛ 4تند از: شرایط الزم برای وجود مسؤولیت عبار. اما است که قابل بازخواست باشد

 (.48 :4838یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن )ولیدی، 

 حدودالف: 
 .ی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد «حد»

 قصاص ب:

اسالمی( قصاص نمی  قانونکه جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. کودک )به زعم کیفری است « قصاص»

خطای محض بوده و عاقله  حکم، جنایت عمدی وی در 811شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد، مطابق تبصره ماده 

 (4184: 4881وی مسؤول پرداخت دیه، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ هستند.) جعفری لنگرودی، 

 دیاتج: 

-را مجاراتای دیهی دیه، اختالف نظر است؛ عدهحقوقمالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. در ماهیت « دیه»

گونه سخنی اسالمی، دیه را در ردیف ها قید نموده است، لذا هر  قانون 818و  48دانسته و بر نظر خود اینگونه استدالل می کنند که مواد 

عنوان جبران خسارت دانسته اند و مبنای نظر خویش را ه ی و بحقوقگروه دیگر دیه را دارای ماهیت و  خالف آن، اجتهاد خالف نص است

اسالمی قرار داده، اظهار می دارند اینکه شارع در برخی موارد، پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار  قانون 48در ماده « مال»ذکر لفظ 

 (44 :4838داده است، با اصل شخصی بودن ها منافات دارد و لذا دیه را باید ضمان مالی بدانیم نه )گودرزی، 

اسالمی، دیه یکی از انواع هاست،  قانون 811و  48عتقدند که مطابق تعریف مواد گروه سوم برای دیه ماهیتی دو گانه قائل بوده، م

به پرداخت دیه از  حکمجز در مواردی که پرداخت دیه بر عهده عاقله است و علت ذکر آن در باب دیات، صرفاً از آن جهت است که صدور 

  :4888شهری و همکاران، )ی قوه قضاییه(. حقوقاداره  1/44/88مورخ  8818/8ی )نظریه شماره حقوقهای کیفری است نه  دادگاهوظایف 

13) 

اسالمی نیز دیه را در ردیف ها آورده  قانوناست، اما در حال حاضر رویه قضایی، بر بودن دیه استوار است و  ترمستدلنظر گروه دوم 

 .تاس

 تعزیراتد: 
- (. از81: 4831زراعت،) ، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.«تعزیر»

 (اسالمیقانون مجازات  41ه شالق که میزان شالق باید از حد کمتر باشد )ماد و ی نقدیجزا حبس، قبیل

 

 هاي بازدارندهه: 
با تفکیک تعدادی  4881است. مقنن در سال « های بازدارنده»مقرر گردید،  4881اسالمی سال  قانونپنجمین و آخرین نوع که در 

-، بازدارنده،48ی ایران پدید آورد. وفق ماده جزا حقوقدر  را ازدارنده، مفهوم بازدارندهاز جرایم تعزیری و قرار دادن آن در ردیف های ب

مصلحت اجتماع در قبال از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می  حکومت به منظور حفظ نظم و مراعاتاز طرفاست کهعقوبتییاتأدیب

 (88  :4838)نوربها،  گردد.

 بازدارنده و جرایم حدی،در جرایمگذار در خصوص طفل بزهکار، اجرای راقانونبا توجه به مراتب مشروحه فوق الذکر باید گفت، 

ستوجب دیه و قصاص جایز ندانستـه و صـرفاً در جـرایم تعزیری به علت جنبه تأدیبی آن، در مـواردی خاص، امکان تعـزیر و تأدیب طفل م

 .را فـراهم آورده است که صـرفاً برای پیشگیری از تکرار جرم است

ئی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری جزاوانین معموالً ق گفت که باید قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیدهاما در باب 

نموده و سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در 

ی ایران نیز در مواردی اندک، جزا قانون .ر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم استمقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی ب
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، 4811عمومی سال  قانون .سنگین تری دانسته است  فل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحقط حقوقبه حفظ 

حمایت از کودکان و  قانوناسالمی خالی است، اما مقنن با تصویب  قانونتمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت که جای آن در 

 (83: 4838 )ولیدی، ی همت گماشت.قانونتا حدی به جبران این خال  88/1/4834نوجوانان مصوب 

گاه کودکی بزه دیده را  مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه های متفاوت در نظر گرفته است.

موجب تخفیف و گاه از موجبات تشدید دانسته است، و باالخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگساالن 

 است:ر حق کودکان جرم دانسته جرم نیست، د

 تخفيفو: 

مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف دانسته است؛ مثالً در جرم قذف که مستوجب حد )هشتاد ضربه شالق( است 

اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ،  اسالمی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، قانون 411در ماده 

 81، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا 418همچنین در ماده  .عقل، اسالم و عفت را قرار داده است

 .یل حد به تعزیری، یعنی از موارد تخفیف استضربه شالق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبد

 تشدید ز: 

اسالمی اشاره نمود. مطابق ماده  قانون 184از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مرتکب می شود، می توان به ماده 

یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط به عنف منظور دیگری، ، یا به قصد انتقام یا هرفوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال

دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده 

 (11: 4834 ،صالحی و امامی نمینی) محکوم خواهد شد. سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر تعیین شده

اسالمی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل بعنوان جبران خسارت قرار داده  قانون 111در باب دیات، ماده 

جنی علیه طفل باشد و به علت ضایعه وارد شده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی، عالوه بر مقرر نموده چنانچه م 188است و در ماده 

هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن »( نیز می گردد: 1 :4838)گودرزی،  دیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارشپرداخت

 ()همان «ت ارش محکوم می گردد.نتواند سخن بگوید، جانی عالوه بر دیه شنوایی به پرداخ

یی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر جزامقنن  ،مطرح است. در این میان جرم انگاریاز سوی دیگر، مساله 

اسالمی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با  قانون 811به ماده  روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل دانسته است؛ از جمله می توان

استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا 

ل می نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، عالوه بر جبران خسارت به حبس از شش مفاصا حساب را تحصی

از صور خاص  4881اسالمی سال  قانونی نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در جزاماه تا دو سال و 

دانیم رکن مادی جرم کالهبرداری، در باب کالهبرداری گنجانده شد. همچنانکه می 4888سال  قانونخیانت در امانت ذکر شده بود، در 

بر رفتار فیزیکی )توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیالنه( نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل عالوه 

مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در 

علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را الزم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید  مواردی که مجنی

 (413 :4831، لنگرودی را که با اخذ نوشته های بها دار از او موجب ضرر به وی می شود، در ردیف کالهبرداری دانسته است. )جعفری

سال تمام قمری  48سال و  1ایران، طفل کسی است که به سن  قانونی شود که مطابق از آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل م

سال، به منزله افراد بزرگسال دارای مسؤولیت کیفری هستند. در تحلیل این رویه  48سال و پسران باالی  1نرسیده باشد و دختران باالی 

آیا بلوغ به منزله تشخیص حسن و قبح  (8( آیا تعیین سن مشخصی برای بلوغ صحیح است؟ 4گذار پاسخ به دو سؤال ضروری است: قانون

 اعمال و به تبع آن قابلیت بازخواست شدن از جنبه کیفری است؟

نوادگی و محیطی در افراد مختلف در سنین مختلف حادث می شود و لذا امری طبیعی است با توجه به شرایط جسمی، خا« بلوغ»

 8(. که با توجه به طبیعت افراد، فرق می کند و تعیین سن معینی برای آن دارای اشکال است. توجه به آیه 184: ص 4118الحر العاملی، )

بلیت جسمی برای ازدواج( نشانه بلوغ است. بنابراین تعیین سن می تواند )قا  نیز مؤید این مطلب است که رسیدن به سن نکاحسوره نساء

واقعیت این است که دختران »اماره ای بر بلوغ باشد، آن هم نه اماره ای مطلق بلکه اماره ای نسبی که خالف آن قابلیت اثبات داشته باشد. 

است و از آنجا که اماره وقتی می تواند اماره محسوب شود که وغ زودرسبل سالگی، 1در سن سالگی غالباً به حد بلوغ نمی رسند و بلوغ 1در 

 (88: 4838نجفی توانا، « )سالگی را اماره بلوغ دانست. 1دایمی یا حداقل غالبی باشد، لذا نمی توان سن 

ت همچنان که در تعریف در پاسخ به سوال دوم که آیا رسیدن به سن بلوغ، با ایجاد مسؤولیت کیفری مالزمت دارد یا خیر، باید گف

بلوغ بیان شد، بلوغ عبارت است از قابلیت جسمی برای ازدواج، و این امر به معنای تشخیص حسن و قبح و نتیجه حاصل از اعمال خویش 
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 نیست. به همین جهت امروزه، هر فرد بالغی، رشید محسوب نمی شود، بلکه سن هجده سال تمام اماره ای برای رشد در نظر گرفته شده

مسؤولیت کیفری نوعی الزام »است. پس باید قائل به تفکیک بین بلوغ و رشد شده، صرف بلوغ را موجبی برای مسؤولیت کیفری ندانست. 

مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار  یی یا جرم است و احراز مسؤولیت کیفریجزاشخص به پاسخ گویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده 

فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و   است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصیات

 (84-88: 4838میزان بدقت مورد توجه قرار گیرد )ولیدی، 

ی از شرایط برخورداری از مسؤولیت کیفری است. بلوغ تکامل جسمی است. عقل نیروی قانونبلوغ، عقل و علم به ممنوعیتهای 

« قوه دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمییز نیک و بد امور.»ادراکی است که خاص آدمی است و مدرک کلیات است و عبارت است از 

 (.381: 4818)عمید، 

برای فرار از ،  قانونی بودن جرایم و هاست و در جهت جلوگیری از ادعای جهل به قانونی، همان اصل قانونهای ممنوعیتعلم به 

است و البته ادعای خالف  قانونکارساز است. اصل و فرض بر علم تمامی مکلفان به « رافع مسؤولیت کیفری نیست قانونجهل به »قاعده 

 ()همان رت اثبات پذیرفته می شود.اصل، در صو

دیدگاه مقنن به کودک بزه دیده نیز جایگاه بحث است. در موارد نادری که کودک بودن بزه دیده موجب تخفیف و بهتر بگوییم، 

لیت تطبیق با به تعزیر است، اگر چه مطابق نظر غالب، حد اشد از تعزیر است، اما تعزیر این مزیت را دارد که ثابت نیست و قابتبدیل حد

تعزیر از آنجا که   شخصیت مجرم را دارد؛ به عبارت بهتر حدی است که نوع میزان آن ثبات و حتی طریقه اجرای آن به نظر شارع است؛ اما

ر از و با هدف ایجاد بازدارندگی و اصالح مجرم، شدیدتمیزان آن در شرع معین نشده است، قابل تغییر بوده، حتی در تطبیق با وضعیت مجرم

 (.88: 4814حد می باشد.) )ولیدی، 

ایی توجه جرم آدم ربگذار بهقانونگذار مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونآنجا که 

علل تشدید دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد بویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و نموده و صغر سن قربانی را از

روح و روان آنها می گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می سازد، ارتکاب جرایم ضد 

اسالمی(، دعوت مردم به شـرب خمر )ماده  قانون 181قی علیه آنهاست. در جرایمی مانند تشـویق مـردم به فساد و فحشاء )بند ب ماده اخال

 .یشتر، و مرتکبان تشدید گردد( و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، ب813(، دعوت مردم به قمار )ماده 811

کودک می  حقوقتضییعگذار در مواردی موجبقانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودک باید گفت سکوت قانوندر رویه 

اسالمی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته ها همچنان که از متن ماده  قانون 811گردد؛ از جمله ماده 

رشید( نوشته یا  به مواردی محصور می گردد که مرتکب با استفاده از ضعف نفس کودک )غیر مستفاد می گردد، اعطای وصف مجرمانه

مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه  .سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید

می شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط الزم برای تحقق جرم کالهبرداری یا  نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج

جرایم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی باشد؛ این خالء باید مورد 

 .توجه مقنن قرار گیرد

مسیر جرم انگاری به و گامهای مثبتی دراسالمی نمود قانون، سعی در رفع نقایص 4834حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  قانون

به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق  قانوننفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این 

مزبور هر گونه اذیت و آزار  قانون 8نمی گنجد؛ فقط ماده  قانونکودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این 

کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخالقی به آنها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخالقی جرایم صرفاً در 

ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن  همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این

 :از سه جهت قابل ستایش است قانوندر این 

 اعطای این حمایتها به کلیه افراد زیر هجده سال -4

 قانون قائل شدن جنبه عمومی برای کلیه جرایم مندرج در این -8

ی به اعالم جرایم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده قانونایجاد تکلیف  -8

 .دارند

ت جرم انگاری و شدت ها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر در نهایت باید گف

در نظر داشته باشد و گذار باید در حمایت از طفل کلیه ابعاد شخصیتی وی را قانون .آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد

عنوان قوه ای از قوای سه گانه است که مسلماً تدبیر و همکاری ه وظیفه مقنن ب. بنابراین حمایتهای خویش را درباره طفل گسترده تر نماید

و مجریه  قوای دیگر را در جهت اجرای این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن می طلبد؛ زیرا فقط در سایه تشریک مساعی قوای قضائیه
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، حمایتی شایسته از وضعیت قانونبیرون کشیده می شود و با دمیده شدن روح اجرایی به  قانوناست که قوانین از صفحات بی روح کتب 

 .ه ظهور می رسدکودکان جامعه به منص

 

 کارقوانين موضوعه کنوانسيونهاي بين المللی در خصوص کودکان بزه دیده و بزه -۲
از دیدگاه حقوقی کودک به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی الزم برای زندگی نرسیده باشد چون حیات 

 با تولد معنی می یابد. واقعی کودک با تولد آغاز می شو د لذا شروع دوران کودکی هم

کودکان به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن،وابستگی به پدر و مادر،فقر،نیاز به توجه و محبت در این 

ارند سنین و نظایر آن از یک سو؛و از سوی دیگر همنشینی با همساالن کژرو و... بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی د

و لذا چنین مسئله ای ما را به این سمت رهنمون می سازند که اگر طفلی بزهکار و محکوم در یک محل گذران محکومیت نظیر کانون 

 (488: 4838)گودرزی و ربیعی،  بزه دیده و قربانی به شمار آورد و نه بزهکار. اصالح و تربیت به سر می برد،پیش از هر چیز باید وی را

( کودکان را بزه دیده تلقی کرده و مقرر می 88و  88( ومقررات ریاض )مواد81الی  41کنوانسیون حقوق کودک )مواد به این لحاظ 

بزرگساالنی که کودکان را در معرض بزه دیده گی قرار می دهند باید در معرض مجازات های کیفری شدید قرار گیرند که باید » دارد:

مقررات ریاض باید تدابیر و برنامه های باز پروری  81عاهده حقوق کودک و همچنین بند ب ماده م 81و طبق ماده  قاطعانه اجراء گردد.

 (Cohen, 2005: 836« )مناسب نسبت به اطفال به عنوان بزه دیده اعمال گردد.

نده اشاره کرد.به از جمله این اقدامات می توان به نگهداری طفل در موسسه برای اصالح و درمان وپیشگیری از بزه کاری وی در آی

دیده توجه خاص نمود و آنها را تحت بین المللی مقرر شده باید به اطفال بزه لحاظ آسیب پذیر بودن اطفال همان طور که در قواعد

های اصالحی و درمانی قرار داد.این نوع رفتار با طفل همان طور که گفتیم به دو دلیل اساسی صورت می گیرد.نخست برای مراقبت

 (81: 4831)عباچی،  ی از بزه دیده گی دوباره و سپس به جهت پیشگیری از بزه کاری در آینده.پیشگیر

های بدنی،روانی و شخصیتی و... با بزرگساالن کودکان موجود انسانی کاملی دانسته می شوند که از نظر ویژگی در حقوق کیفری،

 ن در برابر بزهکاری آسیب پذیر می نماید.متفاوتند.در واقع این تفاوتهاست که کودک را بیش از بزرگساال

است.  4شاخص ترین آن مسئله کودک آزاری های گوناگون ممکن است کودکان بزه دیده واقع شوند کهدر حقوق کیفری از جنبه

و حمایت از آنان  شناسانه سن، کودکان به واسطه نیازها و شخصیت ویژه خود از سایر اقشار جامعه تفکیک شدهبنابراین بر پایه معیار آسیب

در قالب تدابیر خاص ضروری می باشد که تاکنون کوششهای فراوانی در این زمینه چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل انجام 

سازمان _4131) آوری مانند کنوانسیون حقوق کودکبین المللی به اسناد الزام گرفته است.از آن جمله می توان همسو با تحوالت مقررات

ر ماده ملل متحد( که حمایت ویژه خود را کودکان و نوجوانان با به کار گیری تدابیر آموزشی و پرورشی و بازپرورانه ابراز می دارد اشاره کرد.د

 این کنوانسیون آمده است: 81

قربانی بی کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که 

سوء استفاده،شکنجه و یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز،غیر انسانی و تحقیر کننده یا جنگ بوده است،به عمل  توجهی،استثمار،

خواهند آورد.این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سالمت،اتکای نفس و احترام کودک شود،انجام 

 «شود.

ضعیت خاص اطفال است، چه وضعیت خاص و  آنچه که باید به عنوان مبنای بزه دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد،  از سوی دیگر

نظیرکم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک طرف و از سوی دیگر، 

ران محکومیت همنشینی با هم سن و ساالن ما را به این سمت رهنمون می سازد که اگر طفلی به عنوان بزهکار و محکوم در یک محل گذ

ی یکی نظیر کانون اصالح و تربیت به سر می برد، پیش از هر چیز باید وی را بزه دیده و قربانی به شمار آورد و نه بزهکار؛ چه وی دیروز قربان

ه خطرات واقعی خطرات کلی بزه دیدگی چهر از عوامل مذکور بوده و امروز به عنوان بزهکار در کانون اصالح و تربیت به سر می برد. در واقع 

بزرگتر برای برخی گروه ها را تغییر می دهد. افراد گروه های معین ممکن است ، بزه دیده تعداد زیادی از جرایم در طول یک سال واقع 

شوند در حالی که دیگران در سایر گروه های فرعی ممکن است هرگز بزه دیده نشوند یا فقط ندرتا یک جرم را تجربه کنند. 

(tiesportal.comwww.humani ) 

سالگی را در برگرفته و مرحله  43تا  48از سوی دیگر بزه دیدگی نوجوانان را نباید از نظر دورداشت. دوران نوجوانی حدود سنی 

گردد. نوجوان از یک سو محصور در وابستگی های دوران کودکی است و از سوی دیگر انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی محسوب می

                                                           
1 Child  
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های الزم برای حل مشکالت پیچیده زندگی است، و این تزلزل فکری و روانی، حالت پریشانی و ابهام را در او بوجود آورده ار عدم تواناییگرفت

 (Hagan, 2002: 49)کاری در اوست. و آرامش روحی او را بر هم می زند و این سرآغاز بزه

قوانین »ستاندارد سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت کیفری نوجوانان اسناد سازمان ملل متحد، از جمله قوانین حداقل اطبق 

است که در نظام حقوقی خاصی، ممکن است به نحوی با او رفتار نوجوان کودک یا فرد جوانی »نوجوان اینگونه تعریف شده است. « پکن

 (81-88: 4833معظمی، )« شود که متفاوت از نحوه رفتار با بزرگساالن باشد.

و نوجوانان در فرآیند رشد و بالندگی به علت ناتوانی از تأمین حوائج و نیازهای خود به نگهداری و مواظبت احتیاج  کودکان در واقع 

، حضانت اطفال تکلیف پدر و مادر بوده و باید به میزانی باشد که است کهشدهدارند. قانون مدنی این وظیفه را به ابوین طفل سپرده و متذکر

 یا تربیت اخالقی کودکان را تأمین کند. بنابراین، کلیه تدابیر والدین مشمول عنوان حضانت می شود.  صحت جسمانی و

هر دلیل ضعف و قصوری در ایفای تکلیف مذکور پدید آید و تأمین حوائج مادی و معنوی کودکان و نوجوانان بهبنابراین، چنانچه

کشورها والدین یا دیگر اشخاص مسئول، همواره در حد امکانات همهدر البته گردد؛مییت ممکن نگردد، انتظار بروز خطر برای آینده آنان تقو

مالی خود مسئولیت تأمین شرایط زندگی مناسب برای مراقبت از آن ها را بر عهده دارند. اما بیشتر دولت ها بنا به تکلیفی که در حفظ 

توان و نیازمندی دیگر اشخاص مسئول را در در اولویت برنامه های رفاهی و پشتیبانی اعتبار و کیان خانواده پذیرفته اند کمک به والدین نا

قرار می دهند. از طرف دیگر اهمال و سستی پدر و مادر در فراهم نمودن نیازهای مادی و حوائج عاطفی از یک طرف و خشونت های 

سمت دیگر از جمله موجبات آسیب دیدگی و به خطر افتادن در حین مراقبت از  …استفاده جنسی و جسمانی یا روانی، بهره کشی، سوء

قانون طرز جلوگیری از  41، 1مانند مواد »صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی کودکان و نوجوانان به شمار می آید. حمایت های کیفری 

پیش از آنکه « …و  4881مصوب  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 41، ماده 4881بیماری های آمیزش و بیماری های واگیردار مصوب 

موقعیت کودکان و نوجوانان را در برابر خطرهای ناشی از سهل انگاری و بدرفتاری والدین تقویت کنند ، با هدف بازدارندگی عامالن نقض 

اشاره نمود که  4834بتکلیف مذکور مقرر شده اند. به عنوان نمونه می توان از قوانین جدیدتر به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصو

در آن بار دیگر مقنن با توسل به شیوه های سنتی کیفری، درصد جلوگیری از بهره کشی به کارگیری کودکان، اذیت و آزار و شکنجه رسمی 

که  ذکر استبهاین راستا الزمو روحی آنان و نهایتا تقصیر عمدی در تأمین سالمت و بهداشت روانی و جسمانی طفل برآمده است. در

سیاست جنایی پیشگیری باشد، قانونگذار و به تبع آن قضات ، پلیس و   سیاست جنایی تقنیتی ایران در قبال اطفال در معرض خطر باید

سیاست اجرایی باید با موارد فوق الذکر رفتار عادالنه و انسانی داشته باشند.این در حالی است که امکان دارد این افراد با برخوردهای 

 (11: 4838به سوی ارتکاب جرم سوق داده شوند. )باصری، نامناسب 

در قوانین کشور ما خطر تعریف نشده است. لیکن خطر را باید مجموعه اوضاع و احوالی دانست که احتمال انحراف از مشی مطلوبی 

افع عالیه کودکان و نوجوانان را که مورد حمایت قانون می باشد در آن بسیار قوی است. اگر رفاه، امنیت، تعالی فکری و اخالقی که من

-از جمله خانواده و مدرسه است.اهم مالحظاتی باشد که مورد اهتمام نهادهای اجتماعینامه حقوق کودک( پیمان 8ماده )تشکیل می دهد؛ 

ماده موضوع در اصالحی مذکور را می توان اوضاع و احوال مخاطره آمیز برای کودک تلقی نمود. قانونگذار در تأیید اینمشی نهادهایازانحراف

اوضاع و احوالی اشاره نموده است که مصداق بارز عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر و مادر در به (44/3/4881مصوب )قانون مدنی  4488

زیان اعتیاد محیط خانواده و در نتیجه به مخاطره افتادن صحت جسمانی یا تربیتی اخالقی کودکان و نوجوانان است. این موارد عبارتند از:

اشتهار به فساد اخالق و فحشاء ؛ابتالء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛سوء استفاده از طفل یا آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛

 تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق؛

-مانند  ه در اینجا قابل ذکر است این است که اوضاع احوال به آنچه در این اصالحیه آمده است محصور نیست. بنابراین مواردیآنچ

والدین قلمداد شود. ناگفته نماند « عدم مواظبت»طوالنی یا فرار طفل از مدرسه نیز ممکن است بنا به تشخیص دادگاه از مصادیق  هایغیبت

خطرناک مهم حالتکنند اما خود خطر نیستند آنچه در تشخیصخطر میوضعیت بر که داللت ای هستندیت ها به گونهکه بعضی از موقع

است اوضاع و احوال تضادآمیزی می باشد که به کشمکش های مستمر و حاد در خانواده منتهی می شود، چنانکه تأمین بهداشت و سالمت 

در نتیجه مناسبات یا ارتباطات نادرست که  است گردد. از موارد بارز خطر وضعیت کودک و نوجوانیجسمانی یا تربیت اخالقی طفل ناممکن 

 (44: 4881والدین یا اشخاص مسئول نگهداری او قربانی سوء رفتار یا بدرفتاری آنان قرار گرفته است. )محسنی، 

شیده اند به مقوالت کودکان در معرض خطر، اطفال بزه دیده آمریکایی، قانونگذاران کو-در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای اروپایی

یک مثلث به شمار می آورند. از این رو، مشکل بزهکاری و مقوالت سه گانه را اضالع ببخشندو کودکان و نوجوانان بزهکار وحدت مفهومی 

 کنند. یاطفال را با مسئله اطفال در معرض خطر و اطفال بزه دیده در یک مرجع قضایی رسیدگی م

از مقرراتی که به طور خاص به مقوله طفل در معرض خطر پرداخته است، آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد  

آیین نامه  8است.در ماده  ″1/44/4888ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ  18مصوب جلسه “مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد 
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وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب، دانش آموزانی که سرپرست یا والدین آن ها  مذکور یکی از

 قاچاقچی، معتاد، زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آن ها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز

معرفی کنند. بر این اساس ترک والدین یا زندانی بودن آنان را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب زا و  مشاوره به منظور آموزش های الزم

 قانون مدنی ذکری از آن به میان نیامده است.  4488توام با خطر بزه دیده گی برشمرد که در اصالحیه ماده 

حمایتی و پیشگیرانه به منظور دفع ه مقام قضایی و اتخاذ تدابیراما آنچه که در این مقررات کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخل

خطر است. برای مثال، چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده درباره کودکی که مورد آزار و ضرب و شتم 

های آموزش و رپرستان طفل را مکلف به گذراندن دورهوالدین است تصمیم گرفت؟ و یا دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیاء قانونی و س

فراگیری مهارت های زندگی و تعلیم و تربیت طفل کند؟ سلب حق حضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است 

دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی مسلما این اقدام در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون طفل، مدنظر دادگاه قرار گیرد. اما

نشود، خود ممکن است آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد. در نهایت درباره کودکان و نوجوانان در معرض خطر باید گفت: زمانی که 

یا بزه دیدگی قرار بزهکاریه ارتکابکودکان و نوجوانان به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین، دوستان، همکالسی ها و محیط خود، در آستان

 می گیرد؛ در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و آسیب های اجتماعی دیگر است. 

اساساً در زمینه کودکان و نوجوانان در معرض خطر باید به کودکان خیابانی اشاره داشت. پدیده خیابان گردی هم در کشورهای در 

میلیون نفر  418شود. به طوری که طبق آمار،شمار چنین افرادی در سراسر جهان به یافته، یافت می حال توسعه و هم در جوامع توسعه

های مسافربری، های بزرگ، پایانهکنند. عالوه بر آن، این کودکان در میدانرسد که بیشتر آنان در قاره های آسیا و آمریکا زندگی میمی

گری، ها، وزن کشی، فروش فال، تکدیفروشی در چهارراهشاغلی از قبیل روزنامه فروشی، گلکنند و با مها و بوستان ها زندگی میپارک

و آدامس، پاک کردن شیشه اتومبیل ها و مانند آن مشغولند و از بیکاری و نداشتن امید به آینده رنج می برند.  فروش کیسه های پالستیک

ها، فقر و مرگ والدین در کشمکش های مسلحانه، جدی و جدی تر می شود.  مسئله کودکان خیابانی به واسطه ی عدم انسجام خانواده

شده و به ذخیره ی جرایم سازمان یافته، مشارکت در کشمکش های مسلحانه، ابزار کسب پول از بدلجامعه مستقل کمتربخشبه کودکان 

خیابانی بیشتر از سایر گروه ها در خطر بزهکاری و بزه  شوند. بنابراین کودکانطریق قاچاق انسان و استثمار جسمی و جنسی تبدیل می

 (48: 4881دیدگی هستند. )محسنی، 

 

 فرایند دادرسی عادالنه -۳
کند که تمام افراد به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی که به منظور تامین منافع عموم به اصل تساوی حکم می

بق اصول عام حقوق بشری تمامی شهروندان در یک جامعه باید به شکل مساوی حق دسترسی به محاکم مند گردند.مطااند، بهرهوجود آمده

عقیده سیاسی و ... بارها در اسناد  نژاد، مذهب، را داشته باشند.اصل رفتار مساوی با هر شهروند در وضعیت های مختلف سن،جنسیت،

افته است.این اصل در استفاده از دادگاه ها و سیستم قضایی نیز موضوعیت دارد.در گوناگون بین المللی و اعالمیه های مختلف جهانی تبلور ی

واقع یکی از مشخصه های بارز دادرسی عادالنه آن است که میان شهروندانی که در موقعیت های گوناگون قرار دارند هیچ گونه تبعیضی 

 (88-88: 4838)طباطبایی موتمنی،  وجود نداشته باشد.

دی نیز در حقوق اسالم بارها در احادیث و روایات مختلف بر این مهم تاکید شده است که قاضی باید حتی در نگاه به حتی در بعد فر

اصحاب دعوی قائل به تفاوت نشود.در هر صورت سیستم قضایی باید به گونه ای باشد که هر شهروند در هر نقطه از کشور به دادگاه های 

همچنین بعد دیگر قضیه تساوی در  افت باعث نشود که از دسترسی به دادگاه صالح محروم شود.صالح دسترسی داشته باشد و بعد مس

دادرسی است که قضات شایسته می توانند تضمین کننده این مهم باشند.وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب 

مذهب، جنسیت ، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی  امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت،

های حزبی و تشکیالتی ، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به 

مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت  گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و

های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار 

 (81: 4838)امیدی و نیکویی،  نماید.

میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در 

ین طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضم

تساوی در برابر دادگاه یک تضمین  (838: 4831نی، )غمامی و محس. های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد

گیرد. وجه سوم این تضمین که عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می
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وارد بر افراد و تسهیالت و تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیالت دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات 

امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد؛ 

عمومی بودن  بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود

 )همان( جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است.

در حوزه بزه دیده شناسی یکی از حقوق ناظر به شناسایی بزه دیده، حق دسترسی او به عدالت کیفری است. این امر از نشانه های 

ضع قوانین به منظور دسترسی افراد به عدالت و تظلم خواهی است. در واقع در این حوزه جوامع پیشرفته و دموکراتیک است که در آنها و

باید شرایطی فراهم شود تا اطمینان حاصل گردد تمانی انسان ها می توانند از حقوق خود بهره مند شوند و طی یک چارچوب رسمی به 

گی، دادرسان و وکال و کارشناسان خبره مرتبط با موضوع خود وسیله اشخاص، سازمانها و اجتماعات مختلف بتوانند به مراجع رسید

 دسترسی یابند.

گاه موانعی در احقاق این حق وجود دارد. این موانع در اثر ناتوانی جسمانی و روانی، نادانی، ترس، بعد مسافت، پیچیدگی روند البته 

ی، هزینه های بسیار اعم از هزینه دادرسی یا دسترسی به دادرسی و تخصصی بودن موضوعات، تعدد مراجع و کارشناسان رسمی و غیررسم

 وکیل یا پزشک خبره و غیره به وجود می آورد. بنابراین در کنار راهکارهای دسترسی به عدالت برای بزه دیدگان باید موانع رجوع بزه دیده

تسهیل گردد و هزینه های فرآیند دادرسی و  به سازوکارهای عدالت کیفری برطرف شود. در همین راستا، دسترسی قربانی به وکیل باید

اداری اعم از هزینه های استفاده از کارشناس، پرداخت تضمینی خسارت احتمالی، ودیعه، هزنیه های کپی، قبوض مختلف و دیگر هزینه 

 های جبران نشدنی کاهش یابد یا از طریق نهادهای حمایت گر پرداخت شود. 

گی، طرح و ثبت شکایت بزه دیده ویژگیهایی دارد؛ هر شکایتی باید توسط پلیس قضایی ثبت و به بر مبنای همین رویکرد به بزه دید

مقامات تعقیب ارسال شود. انجام شکایت باید به ساده ترین شکل ممکن و بدون ترتیبات رسمی باشد. یک نامه سفارشی یا حتی ارسال 

کجا دیده شده است، کافی است. برای آنکه وقوع هر جرمی به اطالع دادگستری  دورنگار، بدون توجه به اینکه جرم کجا واقع و یا بزه دیده

برسد، الزم است که بزه دیدگان در اقامه شکایت خود مورد حمایت قرار گرفته، با احترام مورد پذیرش واقع شده و از طریق مراکز پلیس 

 نسبت به حقوق خود اطالع پیدا کنند. 

 حق آگاهی یافتنالف: 

هی یافتن و آزادی اطالعات یکی از ضروری ترین نیازهای بشر در قرن حاضر می باشد. به ویژه با پیشرفت علوم و آزادی آگا

تکنولوژی اطالعات این نیاز بیش از پیش احساس می شود. بدیهی است که از ذهن خالی سوال بر نمی خیزد تا پاسخی بدان داده شود، 

ز کم و کیف امور آگاه شوند. در این صورت ممکن است دهها پرسش یا نکته مبهم برای آنها مطرح مگرآنکه مردم در نتیجه آزادی اطالعات، ا

ها و نکته های مبهم را با گوش باز می شنود و به آنها پاسخ معقول می دهد. بنابراین شود. حکومت پاسخگو، حکومتی است که این پرسش

 (81: 4838. )انصاری، ده استحق بر دانستن به نحو الینفکی با پاسخگویی،پیوند خور

گذارد و هایی که بر کار و زندگی مردم اثر میگیریهایی برای مشارکت مردم در تصمیممحور باید فرصتدر یک جامعه توسعه

 هایی برای دستیابی مردم به قدرت، ایجاد شود تا از این طریق افرادی که در راس قدرت هستند در مقابل مردم پاسخگوهمچنین فرصت

باشند. به راستی چگونه می توان از مردمی که هیچ آگاهی و اطالعی از عملکرد و مدیریت دولت و حکمرانان خود ندارند، انتظار 

 (81: 4838)صیادی قصبه،  مشارکت،بررسی و اظهار نظر، نقد و درخواست پاسخ از نحوه حکمرانی را داشت.

کومت در فلسفه های انقالبی عصر روشنگری پدیدار شد. نخستین قانون حق برخورداری از اطالعات به منظور پاسخگو ساختن ح

اعالمیه »آزادی اطالعات انقالبیون اروپا نیز به پاسخگو ساختن مقامات حکومتی با اجازه دسترسی دادن به شهروندان را پذیرفته است. 

همه »رایگان در اختیار عموم مردم گذاشته شود. خواستار آن شد که اطالعات درباره بودجه، به طور 4«حقوق بشر و شهروند فرانسه

 «شهروندان حق دارند،شخصا یا از طریق نمایندگان خود،در مورد ضرورت مشارکت عمومی تصمیم بگیرند و این تصمیم را آزادانه ارائه دهند.

 (488: 4811)خالقی، 

ن حقایق یا وارونه جلوه دادن آن به مردم سواستفاده کنند. امروزه دولتها حق ندارند از امکاناتی که در اختیار دارند در راستای کتما

اد حق اولیه افراد جامعه است که از وقایع داخلی و خارجی مطلع شوند، از این رو دولتها مکلف اند زمینه های تحصیل این آگاهی را برای افر

ز و ظهور آن منجر به رشد افکار عمومی، ارتقاء فرهنگی و ملت فراهم کنند. اصوال شناسایی این حق در جامعه و فراهم آوردن زمینه های برو

 پرورش و پختگی نظرات می شود.
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نتیجه و محصول آزادی اطالعات و به تعبیری، آزادی اطالعات چارچوب بندی شده است. حق  4«حق دسترسی به اطالعات»

ه اطالعاتی را داشته باشد که در یکی از موسسات دسترسی به اطالعات یعنی اینکه هر یک از اعضای جامعه بتواند تقاضای دسترسی ب

. نگهداری می شود و آن موسسه، جز در موارد استثنایی و احصاء شده و مشخص، اطالعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد

 (81: 4838)انصاری، 

ی شود. آگاه کردن بزه دیده از تحوالت پرونده نمود عینی رعایت احترام به بزه دیده باید در ارائه خدمات حمایتی سهل الوصول متجل

بدون اینکه لزومی به مراجعه حضوری او باشد، یا رسیدگی خارج از نوبت برای بزه دیدگان خاص، می تواند موجب تمایل هر چه بیشتر آنان 

 به کمک و همراهی در فرآیند تحقیق و دیگر مراحل دادرسی شود. 

ل حق مطلع شدن وی نسبت به شکل و ماهیت دعاوی اعم از کیفری، مدنی و اداری یا همراه شدن با بزه دیده همچنین شام

ته انضباطی می شود. ارائه اطالعات با حقوق بزه دیده از آن جهت در ارتباط است که ارائه دقیق آن می تواند بزه دیده را در رسیدن به خواس

تر و حتی در جبران خسارت اثرگذار باشد. بزه دیده حق دارد به صورت کامالً هایش یاری رساند و در تعیین نوع جرم و مجازات بزهکار موثر

واضح و شفاف در مورد روند رسیدگی، شانس موفقیت، فراز و نشیب کارشناسی ها، شکل و استراتژی دفاع بزهکار، مکان ها و زمان ها و 

ر نسبت به تصمیم های قضایی خصوصاً وقتی که این ساعات مختلف دادرسی، مدت متوسط فرآیند دادرسی، واخواهی و اعتراض بزهکا

تصمیمات مناسب حال وی نیست مانند قرار موقوفی تعقیب، رای برائت، قرار تعلیق صدرو حکم، تعلیق اجرای مجازات، نیمه آزادی و آزادی 

 مشروط اطالع حاصل نماید.

 

 حق مورد حمایت واقع شدنب: 
لزوم تضمین سالمت و امنیت بزه دیده، ایجاب می کند تا ضمن ارائه خدمات درمانی و  بالفاصله پس از بزه دیدگی فرد،بی تردید 

م مشاوره ای، از بزه دیده در برابر بزهکار حمایت شود. نباید به این قناعت کرد که تنها شکایت بزه دیده پذیرفته شود و سپس او را باتما

از طرف محکوم یا اطرافیانش علیه بزه دیده یا بستگان وی می تواند بزه دیده را مشکالت و تهدیدات رها کرد. تهدید و ارعاب به هر طریقی 

، از توسل به نظام عدالت کیفری برای احقاق حقوق خود باز دارد، این امر هنگامی که بزه دیده و مجرم در ارتباط نزدیکی با هم قرار دارند

کنند. البته برای حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر ر یک محل کار میخطرناک است؛ مانند آنکه دو طرف اعضای یک خانواده اند یا د

تمهیدات ویژه ای باید در نظر گرفته شود. برای نمونه، در پرونده های خشونت خانگی در اتریش، پلیس می تواند تصمیمی مبنی بر الزام 

 مظنون به دور ماندن از خانه به مدت دو هفته اتخاذ نماید.

ایجاد امنیت برای بزه دیده، سالمت روانی او را تضمین می کند. در بسیاری از موقعیت ها در مراحل دادرسی اگر  تداوم حمایت ها و

ر کنترل و نظارت کافی بر نیازمندیها و شرایط بزه دیده اعمال نشود، امکان وقوع اقسام تهدیدات نسبت به او وجود دارد. آزادی متهم تحت ه

با بزه دیده، می تواند تهدید بزه دیده، فرزندان یا بستگان او را به همراه داشته باشد. حتی مواجهه ناخواسته  عنوانی بدون اطالع یا مشورت

ان بزهکار و بزه دیده دی کالنتریها و محاکم می تواند موجب تشدید فشار روانی و یادآوری درد و رنج ناشی از بزه دیده گی باشد. لذا می تو

ر جداگانه در این مکان ها از بزه دیده حمایت به عمل آورد به گونه ای که وی یا اعضای خانواده اش برخورد با فراهم کردن اتاق انتظا

را غیرضروری نداشته باشند. اگر هر یک از این موارد مشابه با هوشیاری مقام های قضایی و اجرایی تدبیر و اداره شود، امنیت قضایی باالیی 

 بود. می توان برای بزه دیدگان متصور

 

 حق جبران ضرر و زیانج: 
جبران خسارت می تواند به اشکال گوناگون انجام شود. در این میان جبران خسارت مادی را می توان برجسته ترین گونه از جبران 

رداخت خسارت در نظام عدالت کیفری ایران دانست که هم بازگرداندن مال به دست آمده از جرم یا پرداخت پولی در برابر آن و هم پ

خسارت های بدنی را در چارچوب ساز و کار دیات در بر می گیرد. گذشته از سازوکارهای رسمی جبران خسارت، درباره لزوم به کار گیری 

سازوکارهای غیررسمی جبران خسارت باید گفت که در جهان امروز گرایش فزاینده ای به بهره گیری از این روش ها در چارچوب یک 

 یمی دیده می شود.الگوی دادگری ترم

به دیگر سخن در آنجا که بزه دیده در برنامه های میانجیگیری و سازش به منزله کانون دادگری ترمیمی نگریسته نمی شود، بیم آن 

ی می رود تا تعادل میان منافع او و بزهکار به هم بخورد. همین که بهره گیری از برنامه های میانجیگری و سازش به رضایت بزه کار بستگ

دارد به نوعی ممکن است به نقش کم رنگ مشارکت بزه دیده در فراِیند دادرسی کیفری اشاره داشته باشد. وانگهی شمار گسترده ای از 

                                                           
1 Right to information  

http://www.joce.ir/


 33 -75، ص 1318 بهار،  11شماره  فقه، حقوق و علوم جزا ،

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

برنامه های دادرسی کیفری در پی بزهکاری کودکان و نوجوانان اجرا می شود و بدین سان بزه دیدگان جرم های دیگر از آن بی بهره اند در 

. )رایجان بزه دیده به منزله کانون دادرسی کیفری انگاشته شود، تمایز میان بزهکاران کودک و بزرگسال مفهومی نخواهد داشت حالی که اگر

 (81: 4831اصلی، 

اصل سازش در دعواهای جنایی را تکلیفی برای وکیالن  4881قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب  84در ایران ماده 

وکالی دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل » شناخته است:

از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد 

 «.ی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارنداز طرح دعوی و در جریان رسیدگ

 4834قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  431همچنین آیین نامه اجرایی ماده 

اختالف را برای کاهش مراجعه هیات وزیران، را باید تازه ترین دستاورد قانونگذارانه در این زمینه به شمار آورد که تشکیل شوراهای حل 

این آیین نامه، مذاکره برای ایجاد سازش  8مردم به دادگستری و هم سو با گسترش مشارکت های مردمی پیش بینی کرده است. در ماده 

ا میان طرفهای دعوای جنایی در جرم های قابل گذشت و نیز حل و فصل شکایت های مربوط به پاره ای از جرم ها، در صالحیت شور

 گذاشته شده است.

 

 گيرينتيجه
کاری آسیب در برابر پدیده بزه معتقدند که کودکان و نوجوانان از گروه ها شناسانبسیاری از محققان علوم اجتماعی و جامعه

 دارند. نیاز یشتربی های اجتماعیها و محافظتاین رو به حمایت سایر گروه ها است، از پذیرترند و احتمال بزه دیده واقع شدنشان بیشتر از

سیاست افتراقی ابتدا در اسناد بین المللی و سپس در قوانین داخلی در واقع  این سیاست به معنای تبعیض در اجرای قوانین کیفری نیست.

شدن وجود  بشر به این نتیجه رسید که نه تنها در هنگام وقوع جرم، بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه دیده ماهوی و شکلی وارد شد.

هایی در جهت حقوق بزه دیدگانی که در در آیین دادرسی کیفری نیز حمایت، رواین از دارد که خطرات آن کمتر از بزه دیدگی اولیه نیست.

 های ویدئویی برای استماع اظهاراتبه عنوان مثال، مقررات خاصی از قبیل استفاده از دستگاه معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد.

 کودکان و نوجوانانحمایت از  در جهت ها را به وضع مقرراتالمللی متعددی دولتبین اسناد است. شده مقرر دیدهبزهکودکان و نوجوانان 

های گسترده از جمله حق شرط بر کنوانسیون ولی حق شرط، ایمهای مذکور ملحق شدههرچند ما به اکثر کنوانسیون اند.توصیه نموده

که به اجرای آن ندارد،  ایران الزامی ،دک که بیان داشته در هر زمان که مقررات کنوانسیون با مقررات داخلی و شرع مخالف باشدحقوق کو

المللی، هرچند را از اعتبار انداخته است. با این حال، تصویب اسناد بین المللبرخی از مقررات در حوزه حقوق بین عمالًتوان گفت در واقع می

 .شان داشته باشدمقررات داخلیدر هانکنوانسیومفاد ها به گنجاندنتواند تأثیر مهمی در الزام دولتمی اشد، بشرطبا حق

کنوانسیون  به ایران به اسناد مهمی همانند کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده ولی همچنان پروتکل اول الحاقیدر این میان، 

تصویب این دو سند  ون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و هرزه نگاری اطفال را تصویب نکرده است.پالرمو و پروتکل اختیاری کنوانسی

گذار تالش کرده است قوانین بین المللی، قانون اسناد به موازات تصویب. در واقع می تواند نقش مهمی در حمایت از اطفال داشته باشد

 از یکی حقوق کودک یب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیونتوان به تصوداخلی را اصالح کند که از جمله می

قانون آیین دادرسی  4به عنوان مثال در حالی که طبق بند .. و قانون مبارزه با قاچاق انسان، اشاره کرد آن است تصویب در تأثیرگذار عوامل

دیده، طفل کمتر از شانزده سال باشد، های ویدئویی اختیاری است، چنان چه بزهطریق دستگاهدیده از  کیفری آلمان استماع اظهارات بزه

 .استفاده از این تکنولوژی الزامی خواهد بود

الملل، دیده در قوانین ایران و حقوق بینکار و بزهباری در تحقیق حاضر، ضمن بررسی قوانین مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان بزه

برخی از ایرادهای  بهایم. برای نمونه می توان الملل در قوانین ایران اشاره کردهها و عدم اجرای قوانین در حوزه حقوق بیناز تعارضبه برخی 

که به رغم اصالحات صورت گرفته تا رسیدن به سرحد مطلوب فاصله بسیاری کرد اشاره  کودکان و نوجواوانوارد بر قوانین داخلی در حوزه 

 ،کلیه اطفال کمتر از هیجده سال است اتخاذ سیاست حمایتی افتراقی برای ،اولین تغییری که باید قبل از همه صورت گیرداما  .ردوجود دا

چرا که همانطور که بیان گردید جز مواردی که در قوانین به طور خاص به سن خاصی اشاره شده است در بقیه موارد بایستی به اصل رجوع 

این امر موجب خارج شدن طیف وسیعی از  تی پیش بینی شده را شامل حال اطفال کمتر از پانزده و نه سال بدانیم.کرده و مقررات حمای

 .اطفال از حیطه حمایت قانون گذار خواهد شد

اقدامات از جمله این  در کنار این تغییر اقدامات دیگری را نیز اجرا نمود تا انگیزه مجرمان در ارتکاب جرم علیه اطفال کاهش یابد.

عالوه بر این، اصالح مقررات قانونی  توان به ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد بزهکاران جرایم علیه اطفال اشاره نمود.می

دیدگی دیدگی اطفال را کاهش دهد، اصالح موادی که احتمال بزه تواند بسیار کارساز بوده و احتمال بزهایرادهای آنها نیز می ها و طرححوزه
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دهد نیز بسیار ضروری است، زیرا در بعضی از موارد نه تنها قانون گذار سیاست افتراقی در جهت حمایت از اطفال اتخاذ اطفال را افزایش می

قانون مجازات اسالمی  418توان به ماده از جمله می. بلکه سیاست معکوس اتخاذ کرده که این امر در بزه دیدگی اطفال مؤثر است ،نکرده

 اشاره کرد که برخالف قذف بالغ، چنان چه طفل نابالغ مقذوف واقع شود مجازات قاذف را تعزیر قرار داده است.هرچند شاید گفته شود که

حدودی طبیعی است اما به نظر می تا سایرین به دلیل عدم استقالل شخصیتی اطفال وجود تبعیض در حمایت کیفری از آنها نسبت به»

و طی کردن مرحله آزمون و خطا در دوره کودکی، بایستی شخصیت معنوی اطفال بیشتر محترم  کل گیری شخصیترسد با توجه به ش

قانون مجازات  38و تبصره ماده  81، 881غیر از این ماده مواد دیگری مانند .« شمرده شده و هرگونه تعرض به آنان ممنوع اعالم گردد

توان از بزه با قوانین کنونی نمی کودکان و نوجواناناند که در حوزه امروزه همه پذیرفته شته است.اسالمی راه را برای تعرض به اطفال باز گذا

 ای وجود دارد. و نیاز به تغییرات عمده دیدگی اطفال پیشگیری کرد.
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