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   .یدانشگاه عالمه طباطبائ
 

 چکیده

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگساالن می باشد. از جمله  

منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های  این که پلیس و قضاتی که  

شناسی آشنایی کاملی   آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم

باشند.   اداشته  توص  نیدر  روش  با  شده   یلی تحل  -یفیمقاله  آن  معرف  میابر  از  در خصوص    یاتیکل  یپس 

نوجوانانداد و  اطفال  به جارسی کیفری  انگلستان  کیفری   عدالت  نظامدر    آن  گاهی،  و  و    ایران  بر  بپردازیم 

  ، یبه مبان  زانیتا چه م  ،یفریک  نظام عدالتال پاسخ داده شود که در  ؤ س  نیشده تا به ا  یاساس سع  نیهم

 . ؟توجه شده استدادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق جنایی ایران و انگلستان    یاصول و قلمرو 

دادرس  ژهیو  یدادرس  :یدیکل  واژگان س  یاطفال،  ک  ،یافتراق  ییجنا  استیعادالنه،  عدالت    ی فرینظام 

 . انگلستان
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   مقدمه

  به   این  البته  که  است  برخوردار  ای  ویژه   اهمیت  از  اطفال،   از  حمایت  جهت  در  کیفری  دادرسی

 بلکه  باشد  نمی   مدنی   دادرسی  فرآیند  در  کودکان  به  نسبت  حقوقی  های  حمایت   به  نیاز  عدم   معنی

  ویژه   به   و   مجازات  اعمال   و   عمومی  نظم   جمعی،   منافع   لحاظ  از  کیفری  امور  حساسیت  دلیل  به

 می  کیفری  دادرسی  در  اجرایی  مأموران  آمیز  مخاطره  و  علمی  غیر  اعمال  از  اطفال  پذیری  آسیب

 به   اطفال.  شود  می  کیفری  موضوعات  در  ها  حمایت  بیشتر  گستردگی  ضرورت  به  منجر  که  باشد

  سو  یک  از  تواند  می  درگیری  این.  گیرند  قرار  دادرسی  فرآیند  یک  در  است  ممکن  مختلفی  دالیل

  نیازمند   دادرسی نظام  اینجا  در که  باشد شود می  مرتکب که  بزهی و  وی  قانون  خالف عمل از ناشی 

 پیش   در  که  راهی  این  ادامه  از  را  او  هم  و  سازد  متنبه  را  طفل  هم  بتواند  که  است  قواعدی  و  اصول

  حقوقی   عمل  از  مقصر  یا  جرم  قربانی   عنوان  به  طفل  که  است  ممکن  دیگر  سوی  از.  دارد  باز  گرفته

  هر   در.  شود  حاضر  قضایی  دادرسی  در  جرم  از  متأثر  کلی  طور  به  یا  و  شاهد   عنوان  به  یا   و  دیگران

 موجب  طفولیت  تا  آید  عمل  به  قشر  این  از  ای  ویژه   های   حمایت  بایست  می   موارد،  این  در  صورت

  دادرسی  اطفال، خاص وضعیت  به توجه با. نگیرند قرار دیگران استفادةسوء مورد و  نگردد آنان تضرر

  تابع   باید  دادرسی  این  که  باشد  می  خاص  شکلی  قواعد  و  دادرسی  آیین  نیازمند  نیز  اطفال  کیفری

 .باشد عام قواعد و اصول  از متمایز قواعد و اصول سری یک

 کشور  در  است، شده گرفته نظر  در اطفال برای مالحظات  و ها  حمایت این  انگلیس در  که همانگونه

  تربیت  و   اصالح  لزوم  کودک،  حقوق   کنوانسیون  نظیر  اصولی  و  علمی  نوین  های  یافته  مطابق  نیز  ما

  در   متمایزی  قواعد   و  اصول  و  است  گرفته  قرار  گذار  قانون  نظر  مد   کیفری  قوانین  ناقض  اطفال

 .است شده بینی  پیش اطفال کیفری دادرسی

 منظور به « انگلیس و ایران در اطفال بزهکاری حقوق  کیفری دادرسی بررسی» خصوص در پژوهش 

  رسیدگی  آیاپاسخ به این سوال است که    شوند   می  متبادر  ذهن  به  که  سواالتی  مهمترین  به  پاسخ

همچنین    دارد؟  تعارض  آنان  کیفری  مسئولیت  عدم   اصل  با   اطفال  جرایم  به   در   پلیس  آیاو 

 است؟ کرده  ایفا بازدارنده  و  مفید نقشی نوجوانان و  کودکان جرائم از پیشگیری

 

 بزهکاری علل و بزهکار شخصیت  شناسائی  لزوم : اول گفتار
.  گیرد می سرچشمه محیطی  یا فردی  عوامل سری یک  از زند  می سر انسان سوی از که  رفتاری هر

 بزهکارانه  رفتار.  دهد   می   نشان  واکنش   خود  از  عوامل   این  از  پذیری  تأثیر  اثر   در  فرد   که   شکل  بدین 

  و   شناخت  و  مجرمانه  و  بزهکارانه  رفتار  علت  به   جنایی  روانشناسی  اینجا  در  و  روانشناسی  در  به  نیز

  های   رفتار  زمینه  توان  می   اجتماعی  ضد   های   رفتار  علل   بردن  میان   از  با .  دارد  نظر  آن   حذف

 فقدان  غم  بر  که  را  مجرمان  حق،  به  توان  می  حال  عین  در  و  داد  تقلیل  وسیعی  حد  در  را  بزهکارانه

  فردی،   های  طلبی   زیاده  و  سوداگری  قصد   به   تنها  و  مجرمانه   های  رفتار  علمی   و   عینی   های  زمینه

  متاسفانه .  نمود  مجازات  و  مواخذه  اند،  کرده  اجتماع،  و  دیگران  حقوق   به  تجاوز  و  تعدی  به  مبادرت
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  حقوقی  های  رشته  در  آن،  رفع  و  تقلیل  در  تالش  و  ها  کاری  بزه  ایجاد  های  زمینه  روی  بر  تمرکز

  .است محدود

 فقر  معنوییت،  به  اعتنایی  بی   والدین،   اخالقی   فساد   یا   اعتیاد  فرزندان،  تربیت  به  والدین  توجهی  بی

  و   حصر  و   حد  بی   آزادی  مخدر،  مواد  به   ابتال  بیکاری،   اقتصادی،   و   مالی   ضعف  اعتقادی،   و  فرهنگی 

 شوم   نتیجه  متأسفانه  لیکن.  آید  شمار  به  مهم  این  برجسته  عوامل  از  تواند  می...  و  باری  و  بند  بی

  .باشد می بشری جوامع  افراد قاطبة  گریبانگیر عوامل این

  آن   از  خشونت  میزان  بیشترین  گردد   می   موجب  اقتصادی   و   اجتمای  های   نابرابری  زاییدة   فقر

  و  اجتماعی  طرد  و  فقر . هستند دارا را اقتصادی  و  اجتماعی  های  برابری نا   باالترین که  باشد  جوامعی

 بیشتری  آمادگی  اند  شده  نشین  حاشیه  که  اطفالی  و  شود  می  نشینی  حاشیه  باعث  غالباً  بیکاری

  می   فقر  دربارة  خود  نظرات  در  کهایم  دور  و  مرتون.  دارند  بزهکارانه  رفتار  حفظ  و  توسعه  برای

  بلند   آرزوهای   «قول»  یا  «تصویر»  «فقر»  مقابل   در  که   داشت  خواهد   مخرب  تأثیر   وقتی   فقر:  گویند

 .گردد  می  تحمل قابل غیر فقر که است صورت آن در شود، ارائه پروازانه

  در  نامتجانس  جمعیت  افزایش  و  افراد  مهاجرت  نوجوانان  بزهکاری  افزایش  علل  از  دیگر  یکی

 نوع  از  انحراف  امکان  و  آیند  می  گردهم  متفاوت   و   گوناگون  سوابق  و   ها   فرهنگ  با   مردم .  شهرهاست

  اجتماعی   شدن  جا   جابه   واقعیت،  این   به  وقتی.  شد  خواهد  بیشتر  شود   می  تلقی    هنجار  که  رفتاری

  آلودگی   جمعیت،  تراکم  مساعد،   نا  شغلی  و  اقتصادی  شرایط  نشین،  فقیر  محالت  خانواده،  عاطفی  و

  کنیم   می   اضافه  را  متعارف   اهداف  به  رسیدن  برای  قانونی   های  فرصت  های  کمبود  و  محیط  و  هوا

 .بود خواهد  مهیا مجرمانه و اجتماعی  ضد های فعالیت رشد برای زمینه

  می  بلوغ  سن  به  رسیدن  را  کیفری  مسئولیت  شرایط  از  یکی  سابق  مانند   جدید  قانون  در  قانونگذار

  و   است  دانسته  کیفری  مسئولیت  فاقد  و   نامیده  طفل  اند  نرسیده  بلوغ  سن  به  که  را  افرادی  داند،

  در   قمری  تمام  سال  9  دختران  در  را  بلوغ  سن  و  است  گرفته  نظر  در  تامینی   اقدامات   آنها  برای  فقط

  است  زیاد   فقه  میان  در  اختالف  بلوغ   سن  زمینه  در.  است  کرده   اعالم   قمری  تمام   سال  15  پسران

  برای  هم   مستنداتی  و  دهند  می  قرار  مالک  را  قمری  تمام  سال  15  و  9  سن  همان  فقها  مشهور  اما

 در   و  بلوغ  مالک  را  سن  همین  مشهور  نظر  از  پیروی  به  هم  جدید  قانونگذار.  کنند  می  ارائه  آن

  آن  به  که   است  وارد   اشکاالتی   سنی   مالک   بر .  است  داده  قرار  کیفری  سیستم  به   ورود   مالک  نتیجه

  قانونی   اقدامات  از  بسیاری  سن  حداقل  چرا  که  است  این  آید  می  ذهن  به  که  اشکالی:  پردازیم  می

  و   است  سال  18  سن  درغیره    و   رسمی   معامالتی   انجام   و  گذرنامه  و  رانندگی  گواهینامه  اخذ   مانند

  داده  تشخیص  الزم   عقلی   و   روحی  و   جسمی   شرایط  واجد  سال18  سن   به  رسیدن  از  پیش  افراد

 . شوند می  قلمداد مسئول جرم ارتکاب صورت در افراد همین  اما شوند نمی

  سیستم   به  شدن  وارد  برای  سال  9  سن  حداقل  دادن  قرار  که  است  این  است  وارد  که  دیگری  انتقاد

  کیفری   مسئولیت  کردن  بار  و  بلوغ  برای  سنها  این  دادن  قرار  طرفی  از  و  است  پایین  بسیار  کیفری

 می  کیفری  مسئولیت  و  پسران و  دختران  میان  در  تفاوت  و  تبعیض  باعث  عمالً  آن به  رسیدن  از  بعد

 مقررات   در   که  همانطور  چون  ندارد   مطابقت   هم  المللی   بین  موازین  با   قانونگذار  عملکرد   این.  شود
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  واقعیات  با  است  الزم  و.  شود  تعیین  پایین  نباید  کیفری  مسئولیت  سن  است  شده  توصیه  بیجینگ

  ها  کشور  برای  توصیه  این  گرچه  شود  گرفته  نظر  در  کودک  عقلی  ذهنی،  و  عاطفی  بلوغ  به  مربوط

  . دهد  می  ارائه  کیفری  مسئولیت  سن  حداقل  تعیین  برای  کلی  راهبرد  نوعی   اما  نیست  آور  الزام

  و  شناسی زیست های داده اساس بر باید  کیفری مسئولیت سن ها، سنت به توسل جای به بنابراین

  سن   حداقل  تعین  در  ها   معیار  این  متأسفانه  که  شود  تعیین  اجتماعی   های  واقعیات  با  مطابق

  آیا است  این  است  مطرح  که  دیگری  سوال  طرفی  از.  است  نشده  رعایت  ایران  در  دختران  در  کیفری

  یک   به  نسبت  باالتر  عقلی   قدرت  معنای   به  سال  9  سن  در  دختران  در  جسمی  عالئم   احتمالی  وقوع

 دختران  که  است آن گویای علمی  تحقیقاتی  و دینی  های آموزه آنکه رغم  علی  است؟ سال  14 پسر

 عقل   رشد  دارای   پسران  و  باشند  می   احساسی  و  عاطفی  تحریکات  معرض  در  پسران  از  بیشتر

 به   بیشتر  قضایی  و  اجتماعی  سیاسی،  سنگین  های  مسئولیت  آنکه   رغم  علی  و  هستند  بیشتری

 سنین   در  دختران  کیفری  و   مدنی  مسئولیت  که  است  چگونه  پس  زنان  تا   شود  می   واگذار  مردان

 یابد؟  می تحقق پسران از کمتر

 

 جهت سیاست جنایی کالن حاکم بر موضوع

براى آنان است.تنها    رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار مستلزم وجود یک دادرسى ویژه

بزهکارى اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار   در صورت وجود چنین دادرسى است که خواص بودن

اصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از  گیرد.خصوصیت این بزهکارى در آن است که با عن مى

لذا از یک طرف،درک صحیح بزهکارى اطفال و    است.  ]مرتبط[  نوجوانى و جوانى  مرحله کودکى به

اى که اطفال و نوجوانان در آن به سر نوجوانان و از طرف دیگر،توجه و حساس بودن موقعیت زمانى

 .سازدشکار مىبینى یک نظام دادرسى ویژه را ابرند.ضرورت پیشمى

مى اسناد  مهمترین  جمله  دادرسى از  براى  متحد  ملل  سازمان  استاندارد  مقررات  حداقل  به  توان 

و اهداف مربوط به دادرسى   اشاره کرد که در آن اصول   1385مصوب    )قواعد پکن(  ویژه نوجوانان

در مقررات   .ستنوع دادرسى معرفى شده ا  ویژه نوجوانان تبیین و نهادها و آیین دادرسى ویژه این

پکن هدف از دادرسى ویژه نوجوانان و اطفال آن است که بر مصلحت آنان تأکید و اطمینان حاصل  

بزهکاران مقابل  در  واکنش  هرگونه  که  و    آید  آنان  شرایط  با  شرایط  با  متناسب  همواره  نوجوان 

 2همچنین نوع بزه است.

 

 دادرسی کیفری درقانون آیین  خاص  نهادهاى تأسیس بند اول:
  دادرسى   این   خاص   نهادهاى  تأسیس  گرو  در  تماما   بزهکار  نوجوانان  و  اطفال  ویژه   دادرسى  موفقیت

 اهمیت.کندمى  دنبال   را  دادرسى  همان  اهداف   و  بوده  دادرسى  همان   اصول  تابع   نهادها  این.است

 
حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براى دادرسى ویژه نوجوانان)قواعد پکن(، مجموعه مقررات    ،5-بند ا   - 2

 .5یونیسف،ص المللى مربوط به استاندارد ویژه نوجوانان،منتشر شده توسط  بین
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 از  برخى  در  اطفال  بزهکارى  به  نسبت  آنان  خاص  رهیافت  و  دیدگاه  در  نهادهایى  چنین  تأسیس

  با  سازگار  و  متخصص  نهادهاى  همان  توسط  مقابله  این  که   دانست  آن  در  را  ایران  ویژهبه  کشورها

 الیحه  کنندگانتدوین  راستا  این  در.است  ساخته  ضرورى  را  بزهکارى  این  با  مقابله  ویژه  سیاست

  نهادهاى»  دستهء  دو  در  را  آنها  توانمى  که  اند کرده  اقدام  خاص  نهادهاى  بینىپیش  به  نامبرده

 . کرد بندىتقسیم «غیرقضایى» و  «قضایى

 

 قضایى   نهادهاى(  الف

 از   اجتناب»  امر   در  توانمى  را  بزهکار  نوجوانان  و  اطفال  خاص   قضائى  نهادهاى   بینى پیش  فلسفهء

  و   بزرگساالن  دادرسى  فرایندهاى  در  نوجوانان  و  اطفال  کردن  درگیر  آنکه  توضیح  .دانست  «آسیب

  است   ممکن  هاآسیب  این.باشد  سازآسیب   نوجوانان  براى  است  ممکن   ویژه  دادرسى  در  گاه   حتى

  کردن  محدود  یا  آسیب  از  منظور  به  لذاحقوقی    جنبهء  هم  و  باشد  داشته  عاطفى  روانى،  جنبه

 برخوردار   اهمیت  المللى،ازبین  اسناد  مؤکد   توصیهء  به  خاص،باتوجه  قضائى  نهادهاى   ایجاد  آسیب

  آن  بر  داده،عالوه  قرار  مدنظر  نوجوانان  و  اطفال  حساس  و  پذیرآسیب  وضعیت  باید  نهادها  این.است

 توصیه  بنابر  نهادها   این  کار  اساس.نماید  تأمین  آنان  براى  را  دادرسى  به  مربوط  بنیاد  تضمینات

  40   ماده(   ب)  قسمت  براساس  و .  است  مبتنى  قاطعیت  و  شفقت  بر(  1985  مصوب)  پکن  مقررات

  اطفال   اتهام  به  رسیدگی   مورد  در  را  طرف  وبی   مستقل  قضایی   مرجع  تشکیل  کودک   حقوق   پیمان

آیین دادرسی کیفری   قانون  در  که  خاص   قضائى   نهادهاى.  است  شده   ومقرر  بینی   پیش  ونوجوانان

  دادگاه  و  نوجوانان  و  اطفال  خاص  یافته،دادگاه  اختصاص  دادسراى  :از  عبارتند  شده  بینىپیش

 .نوجوانان  و اطفال جرائم به یافته اختصاص تجدیدنظر

 یافته   اختصاص دادسراى (1

 نوجوانان   و  اطفال  جرائم  به  رسیدگى  فرایند   در  دادسرا  مداخله  که  بود  حاکم   اندیشه  این  درگذشته

  اقدامات  فرایند  در  طفل  ساختن  وارد  زیرا.شود  آنان  به  آسیب  ورود   موجب  است  ممکن  بزهکار

  دادگاه   به   طفل  دسترسى  افتادن  تأخیر  به   و  دادرسى  شدن  طوالنى  موجب  طرف،  یک  از  دادسرا

 وضعیت  گرفتن  نادیده  به  دادسرا  اقدامات  فرایند  در  طفل  دیگر،ورود  طرف  از  و  داشت  خواهد

  تشکیل  به  مربوط  قانون  که  است  خاطر  همین  به.شودمى  منجر  وى  حقوقى   و   روحى  پذیر آسیب 

  اطفال  جرائم   به  رسیدگى   روند  در  دادسرا  مداخله  1338  مصوب  بزهکار  اطفال  هاىدادگاه

  آنکه  رغم،على1378  مهرماه   مصوب  کیفرى  دادرسى  آئین  قانون  در  همچنین.بود  نشده  بینىپیش

  شده   واگذار  دادگسترى  رؤساى  به  انقالب   دادگاه  تشکیل  قانون  طبق  بر  دادستان  اختیارات

  و   دادرسى  به  وظیفه  این   و  نشده  بینى پیش  اطفال  جرائم  تعقیب  در  دادگسترى  رؤساى  بود،مداخله

 .است شده  واگذار تحقیق قاضى  به او درخواست به یا

  که  است  شده   مقرر  بزرگساالن  با  مشترک  دادسراهاى   در  اطفال  ورود  از  جلوگیرى  منظور  به

  یا   یک  حضور  با  و   دادستان  معاوانان  از  یکى   سرپرستى  به  انقالب  و   عمومى  دادسراى  از  اىشعبه »

 به   دادسرا  شعب  از  برخى  اختصاص  بینىپیش  وجود  با  شود  می  تشکیل  بازپرس  و  دادیار  چند
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 سه  از  کمتر  حبس  جرائم  در  را  دادسرا  مداخلهءقانون    این  کنندگانتدوین  اطفال،  جرائم  رسیدگى

  نظر  در  خاطر   بدان  محدودیت  این   رسدمى  نظر  به.اندنگرفته  نظر  در  عفت  منافى   جرائم  و   سال

 نوجوانان  و  اطفال  شخصى  حریم  به  آسیب  ورود  موجب  عفت  منافى  جرائم  در  که  است  شده  گرفته

 .شود

 نوجوانان  و   اطفال  خاص  دادگاه(  2

 نوجوانان  و   اطفال  جرائم  به  رسیدگى  خاص  نهادهاى  ترینقدیمى  نوجوانان  و   اطفال   هاىدادگاه

  تشکیل   امریکا   در  1899  سال  در  شد،   گفته  پیشتر  که  گونهاطفال،همان  دادگاه   نخستین  .است

  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  تشکیل  به  اقدام  آمریکا  قوانین  از  اقتباس  با  کشورهاى  سایر  سپس  و.شد

 شده  تصویب  مقررات  و  متحد  ملل   سازمان  عمومى  مجمع  متعدد  هاىبعد،نشست  مرحله  در.کردند

  اند،کهنموده  کمک  مختلف  کشورهاى  در  هایى   دادگاه   چنین  تشکیل  به  است  سازمان   این  توسط

  لبنان،   انگلستان،  بلژیک،  اتریش،  فرانسه،  چون  کشورهایى  در  ها دادگاه  این  تشکیل  به  توانمى

 . کرد اشاره دیگر کشورهاى از بسیارى و تونس

  استناد  به  تواننمى  شد   اشاره  قبال   که  گونههمان  اطفال  جرائم  به   رسیدگى  کنونى  وضع  مورد  در

  خاص   معناىبه  اطفال  دادگاه  از  انقالب  و  عمومى  هاىدادگاه  کیفرى  دادرسى  آئین  قانون  219  ماده

  عمومى   هاىدادگاه  شعب   از  یکى   ماده   این  در  شده  بینىپیش  دادگاه   که   چرا  گفت  سخن  آن

  یکى  ایران  حقوق   کنونى  وضعیت  در  بزهکار  نوجوانان  و  اطفال  ویژه  دادگاه  فقدان  .شودمى  محسوب

  جرائم  به  ورسیدگی  ونوجوانان  اطفال  های  دادگاه  تشکیل  قانون  لوایح  تدوین  براى  عمده  دالیل  از

  جرائم  به  رسیدگی  الیحه  7  ، 6  ، 5  دموا  در  است  بوده  کیفری  دادرسی  آئین  و  نوجوانان  و  اطفال

  تشکیل   مشاور  دو   و  قاضى  یک  از  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه :»که  است   شده  مقرر  نوجوانان  و  اطفال

  شایستگى   که  قضاتى  بین  از  قضائیه  قوه  رئیس  توسط  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه   قضات.«  شودمى

  گذراندن   و  فرزند  داشتن  ترجیحا  و  تأهل  قبیل  از)  دیگر  جهات  و   سن  رعایت  با  امر  این  براى  آنان

  .شوندمى انتخاب باشند  قضائى   سابقه سال  5 حداقل داراى نیز  و.شود شناخته محرز  (آموزشى دوره

  و   شاغل  از  اعم  ادارى  دانشگاهى،  فرهنگى،  علمى،  هاىشخصیت   بین  از  نیز  دادگاه  مشاوران

  کافى   تجربه  و   آگاهى   نیز   و   دارند  آشنایى  نوجوانان  و   اطفال  امور  به  که   محلى   معتمدان  یا  بازنشسته

 .شودمى انتخاب استان دادگسترى رئیس توسط باشند داشته

 .یافته  اختصاص  تجدیدنظر  دادگاه (3

  قضات   که  است  آن  دهد مى  تشکیل  را  شعبى  چنین  اختصاص  بینىپیش  که  بنایى  زیر  اندیشهء

  صرفا   دیدگاهى  با  و  داشته  را  اطفال  بزهکارى  به  نسبت  افتراقى  دیدگاه  همان  نیز  تجدیدنظر  دادگاه

 .ندهند قرار تجدیدنظر مورد را اطفال هاىدادگاه توسط شده اتخاذ تصمیمات و آراء حقوقى

 درخواست   به  رسیدگى  مرجع  :که  داردمى  مقرر  کیفری  دادرسی  آیین  444  ماده  راستا  این  در

 است   استان  تجدیدنظر  دادگاه  از   اىشعبه   نوجوانان  و  اطفال  دادگاههاى  تصمیمات  و  آراء  تجدیدنظر

 .گرددمى تعیین قضائیه قوه  رئیس ابالغ که
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 غیرقضایى  نهادهاى  (ب

  دادرسى   این  آنکه  توضیح.  دانست  تلقى  دادرسى  یک  توانمى  را  بزهکار  نوجوانان  و  اطفال  دادرسى

  دادرسى   این  بلکه  شود،نمى  محسوب   کیفرى  کامال   دادرسى  یک   بزرگساالن  دادرسى  همانند 

 را  دادرسى   این  که   است  خاطر  بدین.کند مى  دنبال  همزمان  طوربه  را  کیفرى  اجتماعى   کارهاى وساز

 زمینه   در  موارد  بیشتر  در  نهادها  این  البته  که.دانست  قضائى   اجتماعى   دادرسى  یک  توانمى

 .هستند تخصص داراى اطفال بزهکارى

  رسیدگى  تحقیق، تعقیب، کشف، همانند  دادرسى مختلف مراحل  در  تخصصى و غیرقضائى  نهادهاى

  نهادهاى   با   نهادها   این   هماهنگى  و  همراهى .شوندمى  عمل  وارد  حکم   اجراى  و  رسیدگى  اجراى  و

 اجراى  نهادهاى»  و«  اطفال  دادگاههاى  معین  نهادهاى »  و«  اطفال  ویژه   پلیس »  توانمى  غیرقضائى 

 .شمرد بر را «حکم

 اجتماعى  مددکارى نهاد  -1

 اهمیت   داراى  جهت  دو  بزهکار،از  نوجوانان  و  اطفال  دادرسى  فرایند  در  اجتماعىمددکاران  مداخلهء

  جامعه  یکپارچگى  و  هماهنگى   تأمین  براى   ابزارى  اجتماعى  مددکارى  که  گفت  باید  نخست  .است

 .کندمى پیدا  ارتباط بوده، جامعه افرادمختلف میان که  تضادهایی و  ها  اختالف با جهت وازاین بوده

  سازماندهى   از  و  بوده   داوطلبانه  شکل  به  بیشتر  اختالف  این  حل  براى  افراد  مداخلهء  درگذشته

  روابط  شدن  ترپیچیده  و  جدید  نیازهاى  جوامع،پیدایش  شدن  صنعتى  با   اما  .نبود  برخوردار  خاصّى

  امنیت  تأمین  جهت  در  تخصصى،  نهاد  یک  عنوان  اجتماعى،به  مددکارى  به  هادولت  نیاز  اجتماعى،

  جوامع   بیشتر  در  اجتماعى  مددکارى  نهاد  امروزه  که  است  شده  باعث  امر  همین.شد  بیشتر  اجتماعى

 .شود ایجاد تخصصى اىگونه به

 و  است  ترمیمى  عدالت  رویکرد  به   بزهکار  نوجوانان  و  اطفال  دادرسى  عمده  گرایش  امروزه  که  آنجا  از

  از   شوند،استفادهمى  تلقى   اجتماعى   تعرض  و  اختالف  عنوانبه  جرائم  از  بسیارى  رویکرد  این  در

 .است کرده پیدا ضرورى اختالفات این حل براى دادرسى این در اجتماعى  مددکارى نهادهاى

  مرتبط   باهم   را  بزهکار  نوجوانان  و   اطفال  دادرسى  و  اجتماعى  مددکارى  نهاد  که  دیگرى  عامل 

  اطفال،شناخت  بزهکار  تحلیل  و  شناسایى  در  اجتماعى  مددکار  که  است  نقشى  به  مربوط  سازدمى

  در  اطفال  دادگاه  قاضى . کندمى  ایفا  وى  بزهکارى  براى  متناسب  هاىپاسخ  پیشنهاد  و  وى  شخصیت

 .است اجتماعى مددکار همکارى  نیازمند نامبرده امور زمینهء

 نوجوانان و  اطفال ویژه  پلیس -2

  با   انتظامى  نیروى  برخورد  نخستین   اهمیت  در   باید  را  نوجوانان  و   اطفال   ویژه   پلیس  تشکیل  ضرورت

  دولت  و  جامعه  به  نسبت  نوجوانان  نگرش  بر  برخورد  این  چگونگى.دانست  بزهکار  نوجوانان  و  اطفال

  مسلم   .دانست  «آسیب  از  اجتناب»  قاعدهء   در  باید  را  ضرورت  این  دیگر   دلیل .گذاردمى  زیادى   تأثیر

  است   دارند،ممکن  قهرآمیز  برخوردى  عمدتا  که  غیرمتخصص  پلیسى  نیروهاى  رویارویى  که  است

 .باشد رسانآسیب  نوجوانان و اطفال براى
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  نشده  اىاشاره اطفال ویژه پلیس تأسیس  به اطفال  دادرسى به مربوط المللىبین مقررات در هرچند

  دهد،با مى  راتشکیل  مقررات  این  اصلى   دغدغهء  طفل،که  مصلحت  رعایت   گفت  توانمى  است،امّا

در    پلیسى  چنین  تشکیل  مزایاى  و  ضرورت.است  پذیر  امکان  نوجوانان   و   اطفال  ویژهء   پلیس  تأسیس

 که است داشته آن بر  رامقنن   کیفری دادرسی   آئینقانون  در ونوجوانان اطفال  جرائم به رسیدگی

سال   31  ماده  ودر  کنند  پیشنهاد   را  نهادى  چنین  تأسیس )مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

  است شده  اعالم  صراحتاً( 1392

منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و  به  -  31ماده  

شود. وظایف و حدود اختیارات آن نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تشکیل می 

 شود. که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می ای است  به موجب الیحه

 افتراقى  دادرسى-3

  با   مقابله  در   افتراقى  جنایى  سیاست  چارچوب  در  توانمى  را  بزهکار  نوجوانان  و  اطفال  دادرسى

 .دانست مندرج اطفال بزهکارى

  و  دانسته  متفاوت  برخوردى   را  نوجوانان  و  اطفال  بزهکارى  با  برخورد  افتراقى  جنایى  سیاست

  این   .دانست  افتراقى  دادرسى   را  آن  توانمى  که  کند مى  توصیه  آنان   براى  را   متمایزى  دادرسى

  چارچوب   در  و  بوده  کشور  هر  ملى   توسعهء  فرایند  الینفک  جزء  «پکن  قواعد»  براساس  دادرسى

 را   نوجوانان  و   اطفال  مصالح  دارد  سعى  و  شده  انگاشته  نوجوانان  کلیه  براى  اجتماعى   عدالت  جامع

 ار   را  نوجوانان  و  اطفال  دادرسى  که  است  چیزى  همان  این.آورد  فراهم  ممکن  حد  ترینگسترده  در

  استفاده  در  توانمى  را  دادرسى  نوع  این  افتراقى   هاىجلوه.سازدمى  متمایز  بزرگساالن  دادرسى

  نهایت   در  و  «نوجوان  و  طفل  بنیادى  حقوق   ویژه   تضمین»  ،«قضازدایى»  راهکارهاى  از  آن  گسترده

 .کرد وجوجست«افتراقى هاىرسیدگى» در

  بوده   ترمیمى  عدالت  تأثیرتحت   بیشتر  که  اطفال  دادرسى  در  گرفته  صورت  اخیر  تحوالت  به  توجه

  بزهکار،   نوجوانان  و   اطفال  به  نسبت  افتراقى  جنایى   سیاست  یک   اعمال  دغدغهء  نیز  و  است

  راهکارهاى   توسعه  بر  که  است  داشته  آن  بر  را  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  کنندگانتدوین

  برخى  بینىپیش  و  طفل  بنیادى  حقوق   مؤثرتر  ترمیمى،تضمین  عدالت  گرایش  با  قضازدایى

  و   اطفال  براى  افتراقى  دادرسى  یک  اجراى  زمینهء  ( افتراقى  رسیدگى)  رسیدگى  خاص  هاى شیوه 

  آئین  در   که  دادرسى   این  افتراقى  مختلف  هاىجنبه  به  ترتیب  این  به.آورد  فراهم   را  بزهکاز  نوجوانان

 .پردازیممى اند،گرفته  قرار توجه مورد  کیفری دادرسی

 ترمیمى عدالت گرایش  با  قضازدایى: الف

 بدون   را  کیفرى  دادگسترى  سیستم  به  ورود  از  اجتناب  هدف  تنها  که  قضازدایى  هاىشیوه   برخالف

 از   تنها  نه  که  آنند  دنبال  به  قضازدایى  نوین  هاىشیوه  .کردمى  دنبال  جایگزین،  راهکارى  پیشنهاد

  رفع  به   اجتماعى   راهکارهاى   ارائه  با   بلکه  آورند   عمل   به  جلوگیرى  دادگسترس  سیستم  به   ورود

 این  که  گفت  توانمى  خالصه  طوربه  .بپردازد  اجتماعى  رابطه  ترمیم  یا  و  جرم  از  شده  ایجاد  اختالل

 .کندمى دنبال را ترمیمى عدالت در موجود رویکرد ها شیوه 
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  بررسى  مورد  محور  سه  در  نامبرده  پیشنهادى  کیفری  دادرسی   آئینقانون    در   قضازدایى  راهکارهاى

 : گیردمى قرار

  میانجیگرى به ارجاع -1

 معمول   تشریفات  از  فارغ  که  دانست  اىطرفه  سه  یا  جانبه  سه  فرایند  توانمى  را  کیفرى  میانجیگرى

  به  ثالثى  شخص  حضور  با   بزهکار  -متهم  و   دیده  بزه -شاکى  قبلى  توافق  براساس  کیفرى  فرایند  در

 . شودمى آغاز جرم از  ناشى مختلف  مسایل  و اختالفات وفصل حل منظور به میانجى،  نام

 تقسیم   میانجیگرى  نوع   سه  در  را  آنها  توانمى  که  است  مختلفى  انواع  داراى  کیفرى  میانجیگرى

  با  همراه  جامعوى  کیفرى  میانجیگرى  جامعوى،  کیفرى  میانجیگرى  :از  عبارتند  نوع  سه  این  کرد

 2  سیستمى  درون  کیفرى  میانجیگرى  یا   پلیسى  قضائى   کیفرى  میانجیگرى  و   قضائى  مقام  نظارت

 میانجیگرى  نوع  از  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه   تشکیل  قانون  الیحه  در  شده  بینىپیش  میانجیگرى

  حکم   اجراى  و   دادسرا،دادگاه  مرحله  سه  در  میانجیگرى  این  .قاضى  نظارت  با  همراه  جامعوى   کیفرى

 .است شده بینىپیش

  ارجاع  امکان.است  شده   بینىپیش  کیفری  دادرسی  آئین   الیحه   84و  83و82مواددر  که  راهکار  این

  را  دیگرى صالح شخص هر یا  اجتماعى اختالف،مددکاران حل شوراهاى به سازش منظور به طرفین

 .است پذیرامکان حکم اجراى مرحله  در دادگاه توسط

  تعقیب تعلیق -2

 ورورد  زیانبار  تبعات  از  را  طفل  که  است  ترمیمى  راهکار  یک  جهت  آن  از  تعقیب  تعلیق  بینىپیش

  انجام  مشروط  هاىتعقیب   تعلیق  در  البته  و  داردمى  باز  کیفرى  دادرسى  خم  و  پیچ  پر  سیستم  در

 .شودمى گرفته نظر در وى براى نیز تربیتى  اقدامات برخى

تعزیری درجه شش، هفت و هشت که    کیفری  دادرسی  آئین  قانون  81ماده    براساس در جرائم 

مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران 

مشخصی داده شود و متهم نیز  دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت  گردیده باشد و یا با موافقت بزه

تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت  فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می

 ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. 

 نوجوان  و طفل حقوق  تضمین-ب

  و   فردى  بخش  توسعه  عامل  عنوان به  توانمى  آن  کلى  معناى  در  نوجوانان  و  اطفال  دادرسى

 عدالت  چارچوى  در  دادرسى  این  که  است  خاطر  همین   به   . کرد  محسوب   نوجوان  یا   طفل   اجتماعى

  یک   در  .است  ضرورى  طفل  اجتماعى  و  فردى  تکامل  و  رشد  براى  آن  وجود  و  گرفته  قرار  اجتماعى

 اعالمیهء  در  موردنظر  حقوق   مجموعهء  بردارندهء  در  توانمى  را  نوجوانان  و  اطفال  دادرسى   کلى،  نگاه 

  و   (1966  مصوب)   فرهنگى  و  اجتماعى  اقتصادى،  حقوق   المللىبین  هاىمیثاق   بشر،  حقوق   جهانى

  متحد  ملل  سازمان  مقررات   دیگر  و  کودک  حقوق   کنوانسیون  ،(1966  مصوب)  سیاسى-مدنى  حقوق 

  .دانست نوجوانان و اطفال دادرسى زمینهء در
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  حقوق  کنندهء  تضمین  رسیدگى،   فرایند  یک  عنوانبه  نوجوانان،  و  اطفال  دادرسى  این،  بر  عالوه 

  از  رسیدگى  فرایند  در  متهم  طفل  که  آنجا  از.است  شده  گرفته  نظر   در  متهم  طفل  براى  که  است

  هاى تضمین  بینىپیش  لذا   .است  برخوردار  بزرگسال  متهم   یک  به  نسبت  پذیرترآسیب  وضعیتى

 .باشدمى برخوردار اولویت از دادرسى  این در متهم طفل حقوق 

  وجود   دادرسى  فرایند   در  طفل  بنیادین  حقوق   تمام   بررسى  امکان  نوشتار  این   در  آنکه  به  باتوجه

  در  متهم  حقوق   تضمین  هاىشیوه  تکامل   به  رو   تحول  بیانگر  ها تضمین  این  از  برخى   نداشته،تنها

 .است نوجوانان و اطفال جرائم دادرسى آیین

 جایگزین  اقدامات بینى پیش و  موقت بازداشت در  محدودیت -1

 از   گروه  این  براى  موقت  بازداشت  به  توسل  نوجوانان  و  اطفال  دادرسى  به  مربوط  المللىبین  اسناد

 فلسفه. اندگرفته  نظر   در  ممکن  زمان  مدت  ترینکوتاه  براى  و   حلراه  آخرین  عنوانبه  تنها   را  افراد

 .دانست موقت بازداشت مدت  طول در آنان پذیرىآسیب  خطر در توانمى را امر این

 بازداشت  جایگزین  هاىشیوه   از  امکان  صورت  در  که  است  شده  توصیه  مذکور  اسناد  این،در  بر  عالوه

  18  و   17  مواد  و   پکن   مقررات  1/13-5/13  مواد  به  توانمى  اسناد  این   جمله  از  شود  استفاده   موقت

 اشاره   1990  دسامبر  14  مصوب  آزادى  از  محروم  نوجوانان  از  حمایت  براى  ملل  سازمان  مقررات

  بزهکاران،   اصالح  و  جرم  از  پیشگیرى  زمینهء  در   متحد  ملل   سازمان  کنگره  ششمین  همچنین  .کرد

  معیارها   این  که  است  کرده  تصریح  نوجوانان  دادرسى  معیارهاى  به  راجع  خود  4  شماره  قطعنامه  در

 کار   به  چاره  آخرین  عنوان به  فقط  باید  محاکمه  از  پیش  بازداشت  که   است  اساسى  اصل  این  نمایانگر

 تأثیرات   معرض  در  که  شود  نگهدارى  بازداشتگاههایى  در  نباید  طفلى  هیچ  این  بر  عالوه.شود  برده

 .باشد شده بازداشت بزرگساالن منفى

  اطفال   بازداشت  از  جلوگیرى  منظور  ،به  کیفری  دادرسی  آئین  285  ماده2تبصره    در  منظور  بدین

 به   فورا  باید  دستگیرى،  از  پس  نوجوان   یا   طفل  که  است  شده  بینىپیش  دادگسترى،  ظابطان  توسط

  از  مانع  نیز  تعطیل   روز  یا  ادارى  وقت  انقضاى  و   شود  معرفى   نوجوانان  و   اطفال  ویژه   دادگاه   یا  دادسرا

 .بود نخواهد الزام این

 است  نشده   بینى پیش  موقت  بازداشت  تدبیر  گونههیچ  سال   15  تا  9  بین  متهمان  براى  287مادهدر  

  هر   به  آنان  فقدان  در  یا   قانونى   سرپرست  یا  والدین   به  سنى  گروه  این   متهمان  سپردن  آن  جاى  به  و

 .است شده بینىبداند،پیش مصلحت دادگاه که حقوقى یا حقیقى شخص

  تأکید   موقت  بازداشت  جایگزین  هاىشیوه  از  استفاده  بر   نیز  سال  18  تا  15  بین   متهمان  مورد  در

درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی    مستفاد می گردد:287مادهاز  . اندکرده

امکان سال  ایداعپانزده  یا  کفیل  معرفی  از  عجز  درصورت  است.  جرائم    پذیر  مورد  در  یا  و  وثیقه 

)پیش ماده  در  شده  )237بینی  ماده  رعایت  با  میتواند  دادگاه  یا  دادسرا  قانون،  این  این  238(   )

 قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت صادر کند. 

 قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است. -تبصره 
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 وکیل  ضورح -2

  مشاور  یک   نمایندگى   از  وى  متهم،برخوردارى  نوجوان  یا   طفل  حقوق  تضمین  هاىشیوه  دیگر  از

 اشاره   پکن  مقررات  1/15  ماده   راستا  این   در.است  حقوقى  مواظبت  درخواست  یا   و  وکیل  یا  حقوقى

  حقوقى   مشاور  یک  توسط  نمایندگى  حق  داراى  دادرسى  جریان  طول   در  نوجوانان»  :که  است  کرده

 «.باشدمى کشور در معاضدت گونهاین  ارائه صورت در رایگان، حقوقى معاضدت درخواست یا

آیین دادرسی کیفری    در آنها در  دارد:    مرقوم می   415ماده    ، قانون  به  در جرائمی که رسیدگی 

صالحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه 

کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و باالتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا  

سرپرست قانونی متهم ابالغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در 

ذر موجه، ادامه این ماده آمده است: در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم ع 

شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا  در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می

نیز   نوجوان  نماید.  تعیین  وکیل  یا  و  دفاع  وی  از  خود  میتواند  نوجوان  یا  طفل  قانونی  سرپرست 

 میتواند از خود دفاع کند 

 حمایتی  یرتداب اتخاذ  با تعقیب به شروع   جدید  قانونی جهات به تصریح-3

  آئین   الیحه  64  ماده   در   که  تعقیب  قانونی  جهات  بر  عالوه  کیفری  دادرسی   آئین  66  ماده   در

 از  حمایت  باره  در  آنها  اساسنامه  که  نهاد  مردم  سازمانهای  برای  است  شده  ذکر  کیفری  دادرسی

  آنها   دهندگان  گزارش  هویت  که  هایی  وگزارش  کودک  تقاضای  همچنین  و  است  نوجوانان  و  اطفال

 جهات  عنوان  به  گذار  قانون  نیز  را  باشد   ومتعارف   معقول  قراین  دارای  صورتیکه  در  ،باشد   نمی  محرز

  است گرفته نظر  در تعقیب جدید

 رسیدگى جریان انتشار ممنوعیت -4

  : که  است  گردیده  مقرر  و   شده   تأکید   طفل  محاکمه  جلسات  بودن  سرى  بر   کودک  حقوق   معاهده   در

  این  علت  .«است  الزم  امرى  دادرسى  مراحل   تمام  طول  دادرسى،در  موضوع  کامل  بودن  محرمانه»

  طرف   یک   از  ارتباطجمعى  و   گروهى  هاى رسانه  در   طفل  دادرسى  جریان  انتشار  که  است  آن  امر

  اثر  طفل  روحى   وضعیت  بر  دیگر  طرف  از  و   شده   بزهکار  اطفال  دیگر   تشویش  موجب  است  ممکن

  بوده   غیرعلنى  اطفال  دادگاه  در  رسیدگى  کشورها  بیشتر  در  که  است  خاطر  همین  به  .بگذارد  منفى

  .دندارن را دادرسى جریان  استماع و ورود  حق عادى  مردم و

 .است شده بینىپیش نیز کیفری دادرسی  آئین 413 ماده در  ممنوعیت این

یا   اولیاء  والدین،  نوجوانان،  و  اطفال  دادگاه  شاکی،  در  مدافع،  وکیل  نوجوان،  و  طفل  سرپرست 

اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان  

 شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بالمانع است.  بهزیستی حاضر می

 دادرسى  در موقت  یا دایم حضور از طفل ساختن معاف -5

 چرا  . آیدنمى  شمار  به  مطلوب  امرى  همواره  آن  از  قسمتى  یا   دادرسى  فرایند  تمام  در  طفل  شارکتم

  خاطر   بدین  . آوردمى  فراهم   را  وى  به  آسیب  موجبات  فرایند  این  در  وى  غیرضرورى  حضور  گاهى
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  موقت  یا  دائم  طوربه  طفل  گاهى  اطفال،  دادرسى  به  مربوط  هاىقانونگذارى  از  بسیارى  در  که  است

  و  عمومى   دادگاه  کیفرى،  دادرسى  آئین  قانون  414  ماده   .شودمى  معاف  دادرسى  در  حضور  از

هرگاه مصلحت طفل موضوع :  است  آمده  ماده   این  در.است  داده  قرار   توجه  مورد  را  مهم  این  انقالب

( این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او  304( ماده)1تبصره)

 به عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب میشود.

 ( افتراقی) گرامصلحت رسیدگى:ج

  توان مى  جهت  آن   از  را  اطفال  دادگاه  قاضى  توسط  نوجوانان  و  اطفال  جرائم  پروندهء  به  رسیدگى

 در  بیشترى  انعطاف   از  بزرگساالن  جرائم  به  رسیدگى  برخالف  که  دانست  افتراقى  رسیدگى   یک

 .است برخوردار رسیدگى تشریفات به مربوطه  قانونى مقرات

  مصلحت  رعایت  که   است  اىراهنماگونه  اصول  تابع  آن  مضیق  معناى  در  اطفال  جرائم  به  رسیدگى

  در  آنها  از  اىپاره  که  راهنماگونه  اصول   این.است  داده  قرار  نخست  اولویت  در  را  نوجوان  و  طفل

 جرائم   به  رسیدگى  براى  را  خاصى  قانونى  تشریفات  بینىپیش  امکان .اندشده  احصا  پکن  مقررات

 چون   رسیدگى  ترتیبات  از  برخى  در  توانمى  را  تمایز  این  از  هایىجلوه.  سازدمى  متمایز  بزرگساالن

  به  ذیل   در  که. کرد  مشاهده   غیره  و  جرم  تکرار  مقررات  مکرر،عدم  حکم،تجدیدنظر  صدور  تعویق

 . پردازیممى بحث مورد الیحه به ترجمه اطفال،با جرائم خاص ترتیبات این از برخى تبیین و  معرفى

 حکم  صدور تعویق -1

  تعدیل   ولى  کیفرى  پاسخ  یک  خود  نوبه  به  که  اطفال  جرائم  به  رسیدگى  خاص  ترتیبات  از  یکى

 معموال  که  ترتیب  این.است  حکم  صدور  تعویق  به  مربوط. دهدمى  تشکیل   نیز  را  آنان  جرائم  به  یلفته

 اطفال   جرائم  به  رسیدگى  زمینهء  در.نیست  برخوردار  جایگاهى  از  بزرگساالن  جرائم  به  رسیدگى  در

  بر  مبنى  قانونى  تشریفات  رعایت  بر  را  طفل  مصلحت  که  چرا  شودمى  محسوب  پیشرفته  تدبیر  یک

  ماده   حکم،در   صدور  تعلیق  بینىپیش.است  داده  ترجیح  پرونده   بررسى  از  پس   حکم  صدور  لزوم

  داراى   صالح  ذى  مرجع  نامبرده  ماده  براساس.است  گرفته  قرار  بررسى   مورد  پکن  مقررات  4/17

 .باشدمى زمان هر در رسیدگى توقف اختیارات

  در  بار  اولین  براى   اطفال  جرائم  به  رسیدگى  زمینه  در  المللىبین  هاىتوصیه   گرفتن  ظرن  در  با

  94  ماده  .است  شده  بینىبحث،پیش  مورد  الیحه  حکم،در  صدور  تعلیق   ایران  بزهکار  اطفال  دادرسى

  را   رأى  صدور  مجرمیت  احراز  از  پس  که  دهدمى  اجازه  دادگاه  بهقانون مجازات اسالمی    44  ماده  و

 گزارش   براساس  دادگاه   مدت  پایان  در.بیندازد  تعویق  به  سال   2  تا   حداکثر  طفل   وضع  به  باتوجه

 یا   مجازات  از  معافیت  حکم  یا  تعقیب  موقوفى  قرار  صدور  با  طفل  خصوص  در  اجتماعى  مددکار

  و   منعطف  پاسخى   رسیدگى  ترتیب  این  شد  گفته  که  طورهمان.  گیردمى  تصمیم   آن  تخفیف

 .شودمى محسوب اطفال  بزهکارى به  نسبت پیشرفته

 جرم  تکرار مقررات رعایت  عدم  -2

  رعایت   کرده  اشاره   بدان  توانمى  اطفال  جرائم  به  افتراقى  رسیدگى  زمینهء  در  که  تدبیرى  دومین

  که  یافت  توانمى  آن  در  را  تدبیر  این   فلسفهء  .است  نوجوانان  و  اطفال  مورد  در  جرم  تکرار  مقررات
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  بدان  نیز  قبال  که  طورهمان  و  نبوده  برخوردار  زیادى  خشونت  از  اطفال  هاىبزهکارى  از  بسیارى

 مرحله  از  آنان  انتقال  مسیر  غیرطبیعى  گاه  و  طبیعى  نتیجهء  ها   بزهکاری  این  از  بسیارى  شد  اشاره

 تشدید   موجب  که  جرم  مقررات اجراى  لحاظ  بدین  .است  جوانى  به  نوجوانى  از  و  نوجوانى  به  کودکى

  نوجوانان   و  اطفال  جرائم  به  رسیدگى  در  .است  ان  بزهکارى  خصوصیت  رعایت  عدم  و  کیفرى  پاسخ

 . است نشده بینىپیش

 تصمیمات  و آراء در مکرر تجدیدنظر -3 

  بزهکارى   به  که  هایى پاسخ  است،  آنان  رفتارى  وضعیت  بهبود  اطفال  دادرسى  مهم  هدف  که  آنجا  از

  همین   به  . باشد  متناسب  آنان  رفتار  بهبود  و   پیشرفت  میزان  با   باید   هموراره  شودمى  داده  اطفال

 خود توسط مکرر  تجدیدنظر قابلیت  از اطفال مورد در شده  اتخاذ تصمیمات  و احکام که است خاطر

 .است برخوردار صادرکننده  دادگاه 

 نوجوانان و اطفال محکومیت براى کیفرى آثار فقدان -4

 و«  زنى  انگ »  از  جلوگیرى  هدف  که  اسالمی  مجازات  قانون  95  ماده  پیشرفتهء  تدابیر  دیگر  از

  بینى پیش  عدم   به  مربوط   کند، مى  دنبال   را  رسیدگى   فرایند  از  طفل،پس  روحیهء  تخریب  از  ممانعت 

  جرائم   به  رسیدگى   ویژه   که  تدبیر  این.است  نوجوانان   و   اطفال  کیفرى  محکومیت  براى  کیفرى  آثار

  تطابق  و  هماهنگى  اطفال  دادرسى  به  مربوط  المللىبین  هاى توصیه   باشد،بامى  نوجوانان  و  اطفال

 .دارد

 

  انگلیس کیفری  حقوق  در  نوجوانان  و   اطفال عادالنه کیفری  عدالت  جایگاه

  چهارده   تا   ده   اطفال   دربارة  رشد  عدم   رد  قابل   امارة   حذف   با   انگلستان  قانونگذار  1998  سال   در

 وهلة  در  است  ممکن  اگرچه.  دانست  کیفری  مسئولیت  واجد  کلّی،   صورت  به  را  گروه  این   عمالً  سال،

 به   توجّه  نیازمند  باره،  این  در  قضاوت   آید،  شمار  به  کودکان  حقوق   جدّی  ناقض  اقدام  این  نخست،

  تحوّالت  قانونگذار  آن،   با  همگام.  پذیرفت  صورت  اقدام  این  با  همزمان  که  است  دیگری  تغییرات

  آورد   پدید  گیرد،می  صورت  اطفال  بزهکاری  به  نسبت  که  اجتماعی  های  واکنش  نوع  در  را  عمیقی

  ترتیب،   بدین  بود؛  زودرس  پیشگیری  نیز  و  تربیتیاصالحی    اقدامات  به  توجّه  تحوّالت،  این  محور  که

 به  آنان  رسیدن  منتظر  و   کند   رها   خود  حال   به  را  بزهکار   اطفال  آنکه  جای  به  انگلستان  قانونگذار

  آنان   پذیریجامعه  و   رشد   فرایند  در  شود،   سنّتی  های   واکنش  اعمال   و  کیفری  مسئولیت  سن

  انواع  رویکرد،  این  ابزار.  دارد  مجرمانه   عادات  گرفتن  ریشه  از  جلوگیری  در  سعی   کرده،  دخالت

 .است اخیر قوانین  در شدهمعرفی قرارهای

 

 انگلستان  کیفری  حقوق  در  رشد  عدم   های اماره

  قرار   توجه  مورد  کیفری  قوانین  در   صورت  دو  به  است  ممکن  جزایی،  رشد  تدریجی  تحوّل  فرایند

  امارة   خاصّی،   سنین  تا  که  ترتیب  بدین   است؛   رشد   عدم  های اماره  قالب   در   نخست،  رویکرد .  گیرد

  مسئولیّت   از  کلّی  به  را  طفل  و  نبوده  اثبات  قابل  آن  خالف  که  شود  لحاظ  رشد  عدم  ردّ  قابل  غیر
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  که  صورتی در  و شده  وضع رشد عدم   رد قابل اماره  نیز باالتر سنین در اطفال دربارة.  سازدمی مبرّی

  شدّت   و  نوع  کردن  تدریجی   دوم،  رویکرد.  شودمی  شناخته  مسئول  شود،  اثبات  طفل  جزایی  رشد

 . فرایند بودن تدریجی به توجّه با  شودمی اتخاذ  مجرمانه پدیدة   به پاسخ  در که است واکنشهایی

  رفتار  به   نسبت  مرحله،  هر  با   متناسب   و   متفاوت  هایی   واکنش  تواند می  قانونگذار  کیفری،  رشد

  وجود   از  ناشی  مصونیّت  پس   در   بزهکار  اطفال  آنکه  جای  به  ترتیب،  بدین   کند؛  ارائه  مجرمانه

 مورد  شوند،  رها  خود  حال  به  جامعه  در  و   شده  خارج  قضایی   سیستم  کنترل  از  رشد،  عدم  هایاماره

 .آیددرمی اجرا به آنها به  نسبت الزم اصالحی  و تربیتی اقدامات و گرفته قرار زودرس مداخلة

»گرفت  قرار  نظر  مدّ  نخست  رویکرد  چهاردهم،  قرن  از  انگلستان  حقوق   در   « رشد  عدم  امارة. 

  شمار   به  خشن  و  سخت  مجازاتهای  اعمال  دوران  در  کودکان  حقوق   تضمین  ابزار  ترینبزرگ

  امارة   حذف   آن،  نتیجة  و  گرفت  قرار  فراوان  انتقادات  مورد  اخیر،  های   سال   در  اماره   این .  رفتمی

  از  وسیعی   طیف  به   تمسّک  آن،  جای  به   و   سال   چهارده   تا  ده  اطفال  ویژة   رشد   عدم   ردّ  قابل 

  عدم   اماره  اجمالی  بررسی  از  پس  نوشتار،  این  در.  بود  اطفال  بزهکاری  به  نسبت  اجتماعی  واکنشهای

  است،   شده  بینیپیش  انگلستان  حقوق   نوین  رویکرد  در  که  هایی   واکنش  تشریح  و  بررسی  به  رشد،

 .پردازیممی

 

 رشد  عدم   هایاماره انواع

  ترتیب،   بدین  و   شده  واقع  توجّه  مورد  ال کامن  نظام   در  دیرباز  از  جزایی   رشد  فرایند  بودن  تدریجی

 است«  رشد  عدم  ردّ  غیرقابل  فرض»  اماره،  نخستین.  آمد  وجود  به  نظام  این  در  ایدوگانه  هایاماره

  ردّ   قابل   فرض»  اماره،   دومین.  دارند  قرار  مطلق   تمیز  عدم  سنین  در  که  است  کودکانی   مخصوص  و

 قسمت  دو.  شودمی  اعمال  باشند،می  نسبی  تمیز  دارای  که  کودکانی  مورد  در  که  است«    رشد   عدم

 .دارد اماره دو  این معرفی به اختصاص آتی،

 

 رشد  عدم   ردّ  غیرقابل امارة

 مسئولیّت   فاقد   پایین،  سنین  در   اطفال   که  را  اصل  این   میالدی،  چهاردهم   قرن  از  ال کامن  نظام

  بعدها   اما  نداشت،  وجود  سنّی  محدودة   این  برای  مرزی  ابتدا  در.  داد  قرار  پذیرش  مورد  اند، کیفری 

  تعقیب   سال،   هفت   زیر   اطفال  ترتیب،   بدین   شد؛   منظور  آن  باالی  حدّ   عنوان  به  سالگی   هفت  سن

  ال، کامن  نظام   در  اتّخاذشده   رویّة  طبق  که  است  آن  اهمیّت  حائز  نکتة.  شدندنمی  محاکمه  و  کیفری

  نیامد،   شمار  به  جرم  گروه  این  اَعمال  اصوالً  بلکه  بودند،  کیفری  مسئولیّت  فاقد  اطفالی  چنین  تنها  نه

 تصمیمات   اتّخاذ  به  ایرویّه   چنین.  بودند  «جنایی  اهلیّت»  فاقد  گروه،  این  دیگر،  عبارت  به

 «لونت  علیه  والترز»  پروندة   آن،  نمونة  یک   که  گشت  منجر  دادگاهها  برخی  سوی  از  غیرمنطقی

  سرقت  را  ایساله  هفت   طفل  سوی   از  چرخهسه  یک   ربایش   عمل  دادگاه  پرونده،  این  در.  است

 اموال  در  مداخله  نیز  شده   ربوده  مال  گرفتن  در  را  طفل  مادر   و  پدر  عمل  آن،  دنبال   به  و  ندانست

 .نیاورد شمار به مسروقه
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  ارتقا   سال  هشت  به  را  مسئولیّت  عدم  سنّی  مرز  ،.م  1933  مصوّب  نوجوانان  و   اطفال  قانون  50  مادّة 

  سال   ده  به  را  سن  این.   م1963  مصوّب  نوجوانان  و  اطفال  قانون  16(1)  مادّة  آن،  از  پس  و  داد

  آن  مبیّن  تلویحاً   شناخت،  مقصر  جرم  ارتکاب  در   را  طفل  تواننمی  اینکه  به  قانونگذار  اشارة.  رساند

  فقدان   علّت  به  ولی  است،  دانسته  جرم  را  طفل  عمل  قانونگذار  پیشین،  رویکرد  خالف  بر  که  است

 .داندنمی مؤاخذه قابل  را وی کیفری، مسئولیّت

 

 رشد  عدم   رد  قابل امارة

  ابتدا   در.  آمد   پدید   باالتر  سنین  با  اطفالی   دربارة  دیگری  امارة   پیشین،  امارة   گیریشکل  با   همزمان

  باالی   حدّ   عنوان  به   سالگی   چهارده  هفدهم،   قرن  در   آنکه   تا  بود،  نشده   مشخص  آن  سنی   محدودة 

  به   بعدها   که  بود  سال   هفت   ابتدا  گفتیم،   که  گونه  همان   نیز   اماره   این  حدّاقل .  شد   پذیرفته  اماره   این

  اهلیت  فاقد  ساله  چهارده  تا   ده  اطفال  اماره،  این  موجب  به.  یافت  ارتقا  سال  ده  سپس  و  هشت

 دانستهمی  را  عملش   بودن  خطا  جرم  ارتکاب  زمان  در   طفل  شدمی  ثابت  اینکه  مگر  بودند  جنایی

 :است ترتیب بدین  است شده  بیان اماره این مورد  در که ازتعابیری یکی. است

  در  عالی  دادگاه .  بود  آن  محدودة  در  ابهام  اماره،   این  اعمال  در  انگلستان  حقوق   مشکل  ترینبزرگ

  کامالً»  عملش   بداند  باید   طفل  شد   اظهار   پرونده،   این   در.  کند  رفع  را  ابهامات   این  کرد   تالش   ه پروند

  معیار   خصوص  در  رهنمودی  هیچ  اینجا  در.  است  کودکانه  شرارت  یا  شیطنت  صرف  ماورای  و  «خطا

  آن)):  اندداشته   اظهار  برخی.  نشد  ارائه  قانونی  ممنوعیّت  درک  با  آن   رابطة  و  عمل  بودن  خطا  کامالً

  دادگاه  به  عملش  سبب  به  را  وی  پلیس  آیا  که  است  این  بداند،   قانون  از  طفل  است  الزم  که  چیزی

  ضروری  آنها  ماهیت  و  جرائم  مختلف  انواع  به  نسبت  طفل  درک  عقیده،   این   بر  بنا   ؛   خیر  یا  بردمی

  به   وی  علم   ندانسته،  الزم  نیز  را  قانونی  ممنوعیّت  اصل  به  نسبت  طفل  درک  برخی  حتی.  نیست

 (( .دانندمی کافی اماره رد جهت رااخالقی نظر از عمل بودن خطا

 نیز   کودکانه  آمیزشیطنت   اعمال  مورد  در  که  است  این  داشت،  توجّه   آن  به  باید  که  مهمی  نکتة

  با   دادگاه  اما   باشد،   داشته  علم  اعمال   این  از  برخی   غیراخالقی  ماهیّت  به  نسبت  طفل  است  ممکن

  قائل  تفکیک  اطفال  بینش   نوع  دو   این   میان  کوشید  عمل  بودن  خطا   « کامالً»  به  علم  معیار   تعیین

  مادر  و   پدر  تنبیه  با   حداکثر  که  تصوّر  این  با   عمل،   اخالقی  ممنوعیّت  به   علم  با   طفل  کهجایی:  شود

 فراتر  واکنشهایی   با   عملش   که  یابد درمی  طفل  کهجایی  و   گرددمی  رفتار  آن  مرتکب  شود،می  مواجه

 .شودمی مواجه ساده تنبیه یک از

  اماره  این  نظیر.  ندارد  وجود  زیادی  ابهام  سال،  ده  زیر  اطفال  ویژة  رشد   عدم  رد  غیرقابل   امارة   دربارة

  یک   زیر  اطفال   که  اندپذیرفته  متمدّن  حقوقی  سیستمهای  تمام  و   دارد  وجود  نیز  کشورها   سایر  در

  عدم   رد  قابل  امارة  بحث،  محل.  باشند  مبرّی  کیفری  مسئولیّت  از  مطلق  طور  به  باید  مشخّص،  سنّ

  سیستم   که  کشورهایی   از  برخی  در  نیز  حاضر  حال  در  و  بوده   ال کامن  نظام   خاصّ   که  است  رشد

 به  را  بعد  مباحث  اماره،  این  اهمیت  به  توجّه  با.  دارد  وجود  است،  نظام  این  بر  مبتنی  آنها  حقوقی

 .دهیممی اختصاص آن بر وارد انتقادات نیز و  اماره این  پیرامون  عملی  مسائل از برخی
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 رشد  عدم  ردّ  قابل  امارة  بر   وارد  انتقادات

 اگرچه  و   گرفت  قرار  بسیار  انتقاد  مورد  انگلستان  در  رشد  عدم  رد  قابل  امارة  اخیر،  سالهای  در

  مخالفان  تالش  سرانجام،  داشتند،  اصرار  آن  وجود  ادامه  بر  مخالفان  دالیل   ردّ  با   اماره  این  موافقان

  کنار  را  اماره  این  صراحتاً  34  مادّة   در   ،. م  1998  مصوّب  نظمیبی  و   جرم  قانون  و   یافت  تفوّق 

  کلّی   بندیجمع  یک  پی  در  شده،  ارائه  پاسخهای  و   مخالفان  دالیل  بررسی  با  گفتار،  این  در.  گذاشت

  ذیل   در  را  شده   وارد  انتقادات  و  ایرادات  باشیم می  انگلیسی  قانونگذار  اقدام   این  سقم   و  صحت  دربارة

 :کنیممی بررسی

 رشد  عدم  ردّ  قابل  امارة  بودن  ضروری   غیر

 در  آن  بودن  غیرکاربردی  و  غیرضروری  رشد،   عدم  ردّ  قابل   امارة  ردّ   در  شده  ارائه  دلیل  ترینمهم

 :دانندمی استفاده غیرقابل را اماره این عمده،  دلیل  دو به مخالفان . است فعلی  زمان

 فعلی  دوران  در اطفال ترسریع رشد الف(

  ترسریع  اماره  گیریشکل  زمان  به  نسبت  اطفال  رشد  امروزه  که  کنند می  استدالل  مخالفان  برخی

 :است داده نظر چنین باره این در اسکارلت استفان. است

  پیش،   سال  دویست  در  خود  همساالن  به  نسبت  بیستم  قرن  آخر  سالهای  در  اطفال  که  است  بدیهی

 دسترسی  اینترنت  و  رادیو  تلویزیون،  به  استرالیا  در   ساله  دوازده  طفل  یک .  یابند می  آموزش  بهتر

 .دارد جهان از بهتری فهم  انگلستان، در. م 1769 سال  در ساله دوازده طفل یک به نسبت و داشته

 یا  اجباری  آموزش  که  است  نشده  اثبات  نخست؛:  است  مخدوش  چندی  دالیل  به  استدالل  این

  افزایش   دلیل  به  گروهی،  هایرسانه.  کند می  ترسریع   را  طفل  ذهنی   رشد   هارسانه   به  دسترسی

  شدید   انتقاد   مورد  ، ...و  قهرمان  اجتماعی   ضدّ   الگوهای   ایجاد  و   معرفی,  کودکان  در  خشونت

  فرد  رشد  در  منفی   تأثیر  هارسانه  گونهاین  برخی،  اعتقاد   به  که  ایگونه  به  دارند؛  قرار  شناسانجرم 

  که  است  روندی   جزایی  رشد  بعالوه، .  اندشده  جرم  ارتکاب  افزایش  موجب  ترتیب،   بدین  و  داشته

 میزان  و  طفل  شناختی  رشد  جمله  از  دیگر  متعدّد  عوامل  به  و  است   آن  از  قسمتی  تنها  آموزش،

 .دارد بستگی وی هوش

  که   اطفالی  معموالً  کند،  ترسریع  را  فرد   جزایی  رشد  ها رسانه  و   رسمی  آموزش  که  فرض  به  همچنین

  افراد   این   از  بسیاری.  اندنداشته   کافی   دسترسی  منابع   این  به ,  شوندمی  آورده   اطفال  دادگاههای   به

 .باشند داشته دسترسی اینترنت به اینکه به رسد چه اند؛نکرده تمام را ابتدایی آموزش دوران حتی

 خشن مجازاتهای حذفب( 

 :کنندمی استدالل چنین اماره این بودن غیرضروری توجیه در  مخالفان از دیگر برخی

  مثالً   و  داشتند  قرار  خشن  و  شدید   مجازاتهایی  معرض  در  اطفال  اماره  این  گیریشکل  زمان  در

  امروزه   اما .  داشت  وجود   بود  عمد  قتل   از  ترخفیف  که  جرائمی  مورد  در  اطفال  برای  مرگ   مجازات

  بر   مجازاتها  مورد  در  دادگاهها  تاکید   نوجوانان،  بیشتر  مورد  در  و  است  متفاوت  بسیار  جزا  حقوق 

  .است جرم تکرار از پیشگیری
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  عدم   امارة   وضع   بود،   کودکان   نیازهای  به  توجّه  بدون  و   شدید   خشن،  مجازاتها   غالب   که  گذشته  در

  امروز،   اما .  بود  دادرسی  سیستم  های   سختگیری  برابر  در  اطفال  حمایت  برای  مناسب  تضمینی  رشد

  در .  کندمی  توجیه  را  زودرس  مداخلة  لزوم   کشورها،  غالب  قانونگذار  حمایتی   و   اصالحی  رویکرد

 .کنیممی بررسی  بیشتر را استدالل این زودرس، مداخلة لزوم به مربوط مبحث

 

 رشد  عدم  ردّ  قابل  امارة   بودن  آمیزتبعیض

  قاعده   این  وجود:  داشتند  اظهار  برخی.  بود  آن  بودن  آمیزتبعیض  قاعده،   این  به  شده  وارد  دیگر  ایراد

  نظر  از  که  هایی خانواده  به  نسبت  اند،یافته  رشد  محترم  هایخانواده  در  که  اطفالی   شودمی  باعث

 چرا   شوند؛   شناخته  مسئول  بیشتری  موارد  در   هستند،   تریپایین  موقعیت  در  فرهنگی   و   اقتصادی

 مسئول  خود  عمل   بودن  خطا   درک  به   نسبت  را  آنها   ها  دادگاه   بیشتری،  موارد  در  دارد  احتمال  که

  این  به  پاسخ.  کندمی  ایجاد  تبعیض  اطفال  از  گروه  دو  این  بین  اصل  این  نتیجه،  در  بشناسند؛

  و   فرهنگی   سطح  با   ایخانواده  در  طفل   یافتن  رشد   صرف  نباید   اوالً .  است  روشن  نیز  استدالل

 اثبات  برای  کافی  دالیل  باید  نیز  طفلی  چنین  دربارة  و  رفتمی  شمار  به  اماره  رد  دلیل  باال،  اقتصادی

 طریق  به  ها،خانواده   گونه  این  در  یافتهپرورش   اطفال  جزایی  رشد  اگر  ثانیاً.  گردیدمی  ارائه   رشد

  اطفال   به  نسبت  دسته  این  عمالً  و   شده  اثبات(  آنها  خانوادگی  محیط  به  توجّه  با  صرفاً  نه  و)  صحیح

  این   شدند،می  محکوم  بیشتری  موارد  در  نامناسب،   فرهنگی   و  اقتصادی  محیطهای  در  یافتهپرورش

  بایدها  با  ابتدا  از  که  محیطی  در  رشدیافته  طفل  است،  معقول  و  منصفانه  آیا  دانست؟  تبعیض  باید  را

 آموزش   از  تنها   نه  که  هایی   محیط  در  رشدیافته  طفل   با   است،  شده   آشنا   اجتماعی  نبایدهای  و

  قرار  نیز  اجتماعی  ضدّ  و  مجرمانه  رفتارهای  آموزش  تحت  بلکه  است،  بهرهبی  اجتماعی  هنجارهای

 کنیم؟ برخورد گونه یک به  دو هر  با و  بدانیم برابر  گیرد،می

 

 رشد  عدم  ردّ  قابل  امارة  بودن  مبهم

  ثابت   باید   دادستان.  است  آن  بودن  مبهم   رشد  عدم   ردّ  قابل   امارة  به  شده   وارد  اشکاالت  جمله  از

»است  «خطا  کامالً»  وی  عمل   که   دانستهمی  طفل  جرم،   ارتکاب  زمان  در  که  کند   « خطا  کامالً. 

  « غیراخالقی»  معنای  به  نه  و  است  عمل   «بودن  مجرمانه»  معنای  به  نه  که  است  مبهم   مفهومی

  مناسب   چندان  جزایی  رشد  تبیین  برای  اصطالح  این  از  استفاده  نیز  نگارنده   نظر  به   آن  بودن

  ماهیّت   به  علم  چون  مختلفی  اجزای  که  است  پیچیده  کامالً  مفهومی  جزایی  رشد  اینکه  چه  نیست؛

  به   مفهوم  این  همچنین.  گرددمی  شامل  را  آن  اجتماعی  آثار  درک  و  عمل  طبیعی  آثار  به  علم   رفتار،

  مسائل   با  برخورد  میزان  وی،  هوشی   ضریب  فرد،  شناختی  رشد  میزان  نظیر  مختلفی  عوامل

  بودن   خطا  کامالً   به  طفل  علم   چون   مفهومی   قالب  در  را  آن  تواننمی  و   دارد  بستگی ...  و  اجتماعی

  « جزایی  رشد»  اصطالح  از  که  بود  این   انگلستان  قانونگذار  حلّ  راه  بهترین  شاید.  کرد  خالصه  عملش

  قضایی   رویّة  عهده   به  را  تردقیق  تبیین  آن،  های محدوده  برخی  کردن  مشخص  با  و   کرده   استفاده

 ترینمهم  توانستمی  پزشکانروان  و  شناسانروان  هاینظریه   که  است  آشکار  البته.  است  گذاشته
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  داشتن  ابهام  صرف  که  است  مسلم  حال،   هر   در.  باشد   جزایی  رشد  قلمرو  تعیین  در  قضات  راهنمای

 .نیست آن حذف  دلیل مفهوم، این

 

 زودرس  مداخلة   لزوم

  را  آن  جلوی  رشد،  عدم  امارة  اما   ببینند،   را  اعمالشان  نتیجة  باید   کودکان  شد، می  گفته  غالباً 

  میکائیل   آقای.  کنند  فرار  اعمالشان  نتیجة  با  شدن  مواجه  از  کندمی  کمک  آنها  به  که  چرا  گیرد؛می

 :است گفته  باره این در

  ضروری   شوند،  جرم  مرتکب  دارند،  قرار(  سال  چهارده  تا   ده)  بحث  مورد  سنین  در   که  اطفالی  اگر

  در   مؤثر  مداخلة  و  مناسب  مجازات.  پذیرد  صورت  مناسب  واکنش  و  شده  شناسایی  آنها  جرم  است

  به   نه  مسئولیّت،  از  فرار.  کندمی  جلوگیری  آینده  بالغ  مجرمان  به  اطفال  این  تبدیل  از  مرحله،  این

  زیر   به  را  اماره  چنین  این«  ویلیامز  گالنویل»  همچنین  کیفری  عدالت  سیستم نه  و  است  اطفال  سود

 :بردمی سؤال

  کودک  اماره.  کندمی  عمل   درمان  یا   کمکبه  او   دسترسی  و  کودک  میان  ومانعی   سد  صورتبه  اماره

  یا   سرپرستان,  مراقبتی  تعلیق  افسر  از  را  او   بلکه  دهد، نمی  نجات  دار  چوبة  و  تبعید,  زندان  از  را

 .کندمی محروم بازپروری مدارس

  صورت  دو  به  را  جزایی  رشد  اصوالً.  است  مورد  همین  اماره،  حذف  برای  شده  ارائه  توجیه  بهترین

 :کرد لحاظ توانمی

 رشد؛  عدم هایاماره قالب در( الف

 .مجرمانه پدیدة  به پاسخ در شده ارائه اجتماعی واکنشهای شدّت و نوع چارچوب در( ب

  رشد،   مختلف  مراحل  به  توجّه  با   تواند می  قانونگذار  کیفری،  رشد  فرایند  بودن  تدریجی  به  توجّه  با

  به  ترتیب،  بدین  دهد؛  ارائه  مجرمانه  رفتار  به  نسبت  را  مرحله  هر  با   متناسب  و  متفاوت  واکنشهایی

  سیستم   کنترل  از  رشد  عدم  هایاماره  وجود  از  ناشی  مصونیّت  پس  در  بزهکار  اطفال  آنکه  جای

  اقدامات   و  گرفته  قرار  زودرس  مداخلة  مورد  شوند،  رها  خود  حال  به  جامعه  در  و  شده   خارج  قضایی 

  تربیتی،   و   حمایتی   اقدامات  صحیح  اعمال.  آید درمی  اجرا  به  آنها  به  نسبت  الزم  اصالحی   و  تربیتی

 تقویت  باعث  و  کندمی  روروبه   اعمالشان   نتیجة  با  را  آنها  کرده،  خارج  زاجرم   محیطهای  از  را  اطفال

 .شود می آنان در مسئولیّت احساس

  مطرح   انتقادات  بر  عالوه.  کرد  حذف   را  رشد   عدم  رد   قابل  اماره   انگلستان  قانونگذار  1998  سال  در

  به   نسبت  متنوّع  اجتماعی  های  واکنش  ایجاد  و  اماره  این  حذف  در  دیگری  سیاستهای  شده،

 به  اصالحیـتربیتی  از  قانونگذار  رویکرد  تغییر  به  توانمی  جمله  آن  از  که  بود  موثر  اطفال  بزهکاری

 بزهکار  طفل  بر  متمرکز  تربیتیصالحی  ا  اقدامات.  گفت  سخن  زودرس  پیشگیری  بر  مبتنی  رویکرد

 پیشگیری  اقدامات  که  حالی  در  گیرد،نمی  بر  در  را  محلّی  جامعة  و  خانواده  محیط  رو،  این  از  است؛

 گیریجهت  و   تمرکز  از  ایعمده  بخش   خطر،   عوامل  با   مقابله  منظور  به  مرتکب،   بر   عالوه   زودرس

 نمونه  انگلستان،  قوانین  در  رو،  این  از  دهد؛می  اختصاص  محلّی  جامعة  و  خانواده  محیط  به  را  خود
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  را وی والدین  بلکه  است، نکرده ایجاد  بزهکار  طفل برای را الزامی  گونههیچ  که بینیم می  را هاییقرار 

  به  رسیدگی   پیشنهادی  الیحه  در   قرارها  این  مشابه.  کندمی  ملزم  و   متعهّد  اقدامات  برخی  انجام  به

  قانونگذار   تاثیرپذیری  نشانگر  که  خورد  می  چشم  به  دفعات   به  نیز  ایران  نوجوانان  و  اطفال  جرایم

 .است بوده زمینه این در گرا مصلحت تفکر  مبانی وحدت همچنین و ایرانی

 

 سزادهنده  رویکرد  با   حمایتی  رویکرد  تقابل

  اطفال   دادرسی  سیستم  گذارپایه  کرد،   ایجاد  را  اطفال  ویژة   دادگاه   که.  م  1908  مصوّب  اطفال  قانون

 گرفته  شکل  قبل  سال   پنجاه  از  که  «مداررفاه  رویکرد»  به  مذکور  قانون.  باشدمی  ویلز  و  انگلستان  در

 خصوص  در  متمایز  دادرسی  سیستم  یک  وجود  ضرورت  از  نوجوانان  دادگاه .  داد  قانونی  شکلی   بود،

  اطفال   که  بود   مبتنی   عقیده   این  بر  دادگاهی   چنین  تشکیل .  بود  گرفتهنشئت  نوجوانان  و  اطفال

  که  هستند  قضایی  سیستم  مقامات  از  دسته  آن  طرف  از  دهی پاسخ  سزاوار  و  نیازمند,  جرم  مرتکب

 بیستم  قرن  طول  در.  آشنایند  رفتارشان  نتایج  از  اطفال  آگاهی  عدم   و  حساسیّت  رشد،  عدم   به

, رویکردی  چنین  انعکاس  برای  اطفال   دادگاه  در  سزادهی  اختیارات  و   قواعد   و  دادرسی  آیینهای

 .شدند اعمال یافته، توسعه

  در.  بود  رویکرد  این  خصوص  در  اساسی   جهتی  تغییر  شاهد   بیستم  قرن  اخیر  دهه  دو   این،   وجود  با

  دو   دست  به  «لیورپول»  در  «بالگر  جیمز»  نام   به  ساله   دو   کودک  یک  قتل   دنبال   به .  م  1993  سال

  ایجاد   مردم  بین  در   دو   این  محاکمه  که   واکنشهایی   و   ها رسانه  در  آن   گستردة  بازتاب   و  ساله  ده   پسر

  بر   پس،   این  از.  بود  اطفال  قبال  در  سرکوبگر  جنایی  سیاست  بازگشت  شاهد   انگلستان,  کرد

 .شد تأکید  زندان به بیشتر توسل نیز و  پلیسی  و قضایی  دستگاه سریع مداخلة, فردی مسئولیّت

 

 گیرى نتیجه 
  به  مربوط  ماهوى  مسائل   و  اطفال  کیفرى  حقوق   زمینهء  در  که  گفت  توانمى  گیرىنتیجه  مقام  در

 اطفال  بزهکارى  براى  شده  گرفته  نظر  در  هاىپاسخ  کردن  متنوع  و  کیفرى  مسئولیت   مسأله  ،نآ

  کنندگان   تدوین  شرعى،  مقررات  با  آن  ارتباط  به  باتوجه  حوزه  این  در  .است  گرفته  قرار  توجه   مورد

اسالمی   مجازات    ولى   نکرده،   تجدیدنظر  مسئولیت  به  مربوط  شرعى  معیارهاى   در  تغییر  ازقانون 

  شرایط  با   موردنظر  اقدامات  کردن  متناسب  و     اطفال  سنى  بندىدسته  طریق  از  که  اند نموده  سعى

  توضیح  .کنند  جلوگیرى  ایران  در  کیفرى  مسئولیت  سن  بودن  پایین  منفى  تبعات  آنان،از  سنى

  اعمال  معرض  در  را  آنان  نوجوانان  و   اطفال  کیفرى   مسئولیت  سن  عنوانبه  بلوغ  سن  که،تعیینآن 

  بینى پیش  عدم   این   بر   عالوه   .دهد مى  قرار  غیره   و   ابد   حبس   اعدام،  چون  سنگین  کیفرى  مجازات

 کیفرى  هاىپاسخ  اعمال  براى  را   زمینه  نوجوانان،  و  اطفال  تدریجى  رشد   با  متناسب  هاىپاسخ

 .است آورده  فراهم آنان براى یکسان

  آنکه  حال.  شودمی  اطالق   سال  9  تاسن  دختران  و  سال   15  سن  تا   پسران  به  اطفال  مدنی  قانون  در

  18  را  اطفال  از  حمایت   سن  کنوانسیونها  وسایر  کودک  حقوق   از  حمایت   المللی  بین  کنوانسیون  در
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  حمایت   به  داخلی  قوانین  در  کنوانسیونها  این  به  توجه  با  ما  قانونگذار  راستا  دراین  کرده،  نمعی  سال

 قانون  و  کیفری  دارسی  آیین  قانون  در  حمایتها   این  ی  نمونه  که  پرداخته  سال  18  زیر  افراد  از

 برابر  در اطفال  از حمایت جهت  در  بزرگ گامی   خود این که . است کرده   پیدا نمود  اطفال از حمایت

 .آنهاست علیه  جرایم و خطرها

  این  در   المللىبین   مقررات  گرفتن  نظر  در   با   که  است  شده  سعى  نیز  اطفال  دادرسى  قسمت  رد

 زمینهء  نوجوانان، و  اطفال دادرسى زمینهء در موجود  هاى گرایش  نیز  و  کشورها سایر  تجربهء مورد،

  دادرسى  به  مربوط  مقررات  در  . آید  فراهم  ایران  در  نوجوانان  و   اطفال   ویژهء  دادرسى   یک  تدوین

  در   ترمیمى   هاىاندیشه  ساختن  وارد  با   . اندکرده  ایفا   مهمى   نقش  ترمیمى -تربیتى  هاى رهیافت

 به  رویّهبى   توسل  از  که  است  شده  سعى(1392  سال  مصوب)  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  مقررات

  در  حبس  یا  نگهدارى  که  چند  هر  زیرا.شود  جلوگیرى  تربیت  و  اصالح  کانون  در  حبس  مجازات

 برخى   براى  را  زمینه  کانون  بستهء  محیط  همین  است،اما  تربیتى  پاسخى  تربیت  و  اصالح  کانون

  هاى پاسخ  ترمیمى  رویکرد  در  آنکه  حال.آوردمى  فراهم  نوجوانان  و  اطفال  به  احتمالى  هاىآسیب 

 از   بحث  مورد  الیحهء  در  ترمیمى  تدابیر  اتخاذ.آیندمى  در  اجرا  به  اجتماع   بستر  در  تربیتى  و  آموزشى

 .است آن مهم  و توجه قابل نقاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30                              (1140 زمستان  ،26 شماره  ،هفتمسال ) حقوق و علوم جزا ،فقهی  علم یهنشر 
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