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چکیده
زمینه و هدف :بزهکاری اطفال و نوجوانان به علتت خص تیت ختا

ایتن گترو نت ی ،همتوار بته ع توان یکتی از

بااهمیتترین اخکال بزهکاری ،مدنظر حقوقدانان و کارگزاران نظام عدالت کیفری انت .توجه بته ویژگیهتای ختا
این اخصا

در فرای د پانخدهی به اعمال مجرمانه آنان در په ه نیانت کیفری عتاملی انتت کته لتزوم برختوردی

افتراقی و متمایز از واک شهای کیفری به بزرگساالن بزهکار را ضروری مینازد .در همین رانتا نظتام کیفتری نت ی
دارد تا به م ظور حمایت موثرتر از این گرو  ،نتایج کیفری با خص یت این بزهکاران ت انت

داختته باختد و واکت ش

صحیح انتصاب ک د که این امر مستلزم اعمال یک نیانت کیفری افتراقی ،هم در زمی ه حقوق کیفتری متاهوی و هتم
در زمی ه حقوق کیفری خکلی انت.
روش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی – تحلیلی انت و داد های آن بته روش انت ادی و
کتابصانهای و با ابزار فیش برداری از کتابها ،پایاننامهها و مقالههای مرتبط جمعآوری خد انت.
یافتهها :تدوینک دگان قوانین مجازات انالمی و آئین دادرنی کیفری م وب  1392با خ اخت این تمتایزات نت ی
در گام برداختن صحیح در مسیر برخورد درنت با اطفال و نوجوانان بزهکار داختهاند.
نتایج :تحوالت صورت گرفته در این قوانین در رانتای تطبیق آنها با مقررات و اصول جهانی حمایت از حقتوق اطفتال
و نوجوانان بزهکار ،پیشبی ی اقدامات تربیتی در ک ار اقتدامات ت بیهتی و بته رنتمیت خت اختن نهادهتای پیراقضتایی
همگام با نهادهای قضایی ،ایجاد پلیس ویژ و دادگا ویژ اطفال و نوجوانان به ع وان مهمتترین موضتوعاتی انتت کته
در تدوین این قوانین مدنظر قرار گرفته انت.
کلیدواژهها :نیانت کیفری افتراقی ،بزهکاری ،مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان ،نهادهای قضایی و پیراقضایی.

 .1این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتتتی بتتا ینتتین
عنوان است.
 .2استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی .دانشکده حقوق .دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایران( .نویسنده مسئول) .رایانامه:
niapah@yahoo.com

 .3کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی .دانشکده حقوق .دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایران.
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مقدمه
کودکان و نوجوانان بزرگترین سرمایه انسانی یر جامعهای محسوب میشوند که باید به
مسائل روحی و جسنی آنان توجه شایسته مبذول داشت .این توجه ویژه ،به خصوص زمانی
گسترش مییابد که طفل وارد نظام کیفری شود .کودکان و نوجوانانی که به دلیل سن و
شخصیت خود در برابر بزیکاری و انحراف بسیار آسیبپذیرتر از بزرگساالن یستند ،در
واقع ،تا اندازه زیادی قربانی کوتایی نهادیای اجتناعی از قبیل خانواده ،مدرسه و مانند آن
یستند که وظیفه حنایت و رسالت آموزش این کودکان و نوجوانان برای ورود به دنیای
بزرگسالی را دارند .کودک یا نوجوان با نقض مقررات قانونی ،عنوان بزیکار یا منحرف را
پیدا میکند و بنابراین به دلیل ارتکاب جرم مشنول ضنانتاجرایای پیشبینی شده در
قانون مجازات میشود ،اما طفل یا نوجوان طی ینین فرآیند کیفری باید مشنول
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حنایتیای حقوقی شود زیرا اطفال و نوجوانان به دلیل طبع انعطافپذیری ،قابلیت اصالح
را دارند و چنانچه این یدایت و درمان بدون توجه به ویژگییای این گروه از بزیکاران
صورت پذیرد چه بسا به سوی ارتکاب جرائم خطرناکتر سوق داده شوند .ینانگونه که
مشایده میشود ببیشتر بزیکاران به عادت کسانی یستند که نخستین جرم را در دوره
کودکی مرتکب شدهاند .بنابراین اصالح و تربیت اطفال و نوجوانان مستلزم اجرای
روشیای منطبق با شخصیت آنان در دورهای نسبتاً طوالنی است.
در واقع ننیتوان گفت طفل یا نوجوانی که از نظر حقوقی  -اخالقی مسئول نیست از نظر
اجتناعی باید به حال خود گذاشت زیرا ارتکاب جرم آنها را در حیطه حقوق کیفری وارد
میسازد اما برچسبزدن به طفل با یر عنوان ،پیامدیای سوء خواید داشت و سیاست
افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان در ینین چارچوب معنا یافته و توجیه میشود.
سیاست کیفری که در واقع بیانگر روشیای اتخاذی از سوی مقنن به منظور کنترل جرم،
حفظ نظم جامعه و حقوق افراد و جامعه است باید در برخورد با اطفال و نوجوانان ،شخصیت

امیرحسن نیازپور و سهیال جعفری

آنان را در نظر بگیرد .حفظ قداست دوران کودکی بر عهده حکنرانان است و قانونگذار نیز
در این زمینه سهنی دارد .سیاست کیفری که ایداف متعدد مجازاتیا را تعیین و تبیین
میکند و واکنشی در قبال جرم و مجرم است در راستای این امر وظیفه مهنی را برعهده
دارد و باید به گونهای کیفر تعیین شود که شخصیت طفل و نوجوان نادیده گرفته نشود.
قانون مجازات اسالمی  1392دچار تغییرات و تحوالتی نسبت به این گروه از بزیکاران
شده است و در واقع یک رویکرد حنایتی  -ترمینی نسبت به اطفال و نوجوانان بزیکار
برگزیده است ،سعی بر آن است که این رویکرد بررسی شود و نقاط ضعف و قوت آن
آشکار شود .این قانون تا حد زیادی بازگشت به گفتنان و اصول رایبردی قانون تشکیل
دادگاه اطفال  1338است .در قانون یادشده ادواربندی سن طفل و نوجوان بزیکار شناسایی
شده است .این رجعت به قانون سابق خود گویای این امر است که گفتنان سیاست کیفری
قانون مجازات اسالمی سابق در قبال طفل یا نوجوان بزیکار چندان کارآمد نبوده است.
از نکات قابل توجه در قانون مجازات اسالمی  1392این که بلوغ به دلیل وجهه شرعی خود به
قصاص یا حد ،احراز رشد عقلی ضروری است .میتوان مدعی شد که سیاست کیفری قانونگذار
در قانون مجازات اسالمی  1392یک سیاست حنایتی از اطفال و نوجوانان بزیکار است.
لزوم برخورد افتراقی با اطفال و نوجوانان بزیکار نه تنها در مرحله اتخاذ تصنینات و
اقدامات ضروری است ،بلکه در مرحله دادرسی اینیت بیشتری مییابد ،از ینین روی لزوم
پیشبینی نهادیای اختصاصی و کنککننده به اعاده اطفال و نوجوانان به بطن جامعه سالم،
افتراقی کردن آئین دادرسی مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان را برجستهتر میکند .در
واقع ،رسیدگى به جرائم کودکان و نوجوانان بزیکار ،مستلزم وجود یک دادرسى ویژه براى
آنان است .تنها در صورت وجود چنین دادرسى است که خاص بودن بزیکارى کودکان و
نوجوانان مدنظر قرار مىگیرد .این امر ،براى اولین بار در قانون تشکیل دادگاه اطفال و
نوجوانان بزیکار مصوب  1338بود که زمینه استقرار یک دادرسى ویژه براى اطفال و
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نوجوانان فرایم آمد .در این قانون عالوه بر ایجاد نهادیاى خاص در امر رسیدگى به جرائم
اطفال و نوجوانان و نیز اصالح و تربیت آنان ،آیین دادرسى ویژهاى نیز پیشبینى شده بود.
این نهادیا عبارت بودند از تشکیل دادگاه اطفال در مرکز یر شهرستان و نیز ایجاد کانون
اصالح و تربیت در کنار دادگاهیاى یادشده ،برای دادرسى اطفال و نوجوانان در این قانون
برخى مقررات متفاوت با دادرسى بزرگساالن ینانند غیرعلنى بودن رسیدگى ،پرییز از
افشاى یویت طفل ،مننوعیت انتشار جریان دادگاه از طریق مطبوعات و فیلمبردارى،
مننوعیت ضابطان دادگسترى از انجام تحقیق و ماننده آن پیشبینى شده بود.
قانون آیین دادرسی کیفری  1392با توجه به ینین موضوع و در راستای تطبیق آیین دادرسی
کیفری ناظر به کودکان و نوجوانان بزیکار با معیاریای عادالنه و جهانی ،سعی بر آن داشتهاند
که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ،آیین دادرسى ویژهاى براى کودکان و نوجوانان در
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نظر گرفته شود که رعایت مصلحت و حقوق آنان را به طور کامل تضنین کند .بر این اساس
و با توجه به مطالب یادشده پرسشیای پژویش حاضر به این شرح تنظیم شد -1 :جهت
گیری کلی قانون مجازات اسالمی  1392و آئین دادرسی کیفری  1392در قبال اطفال و
نوجوانان بزیکار چیست؟؛  -2جایگاه خانواده در سیاست کیفری در قبال اطفال و نوجوانان
بزیکار چگونه است؟ و  -3تحوالت صورت گرفته چه در زمینهیای مایوی و چه در
زمینهیای شکلی مقررات کیفری در قبال اطفال و نوجوانان بزیکار چگونه ارزیابی میشود؟
در این پژویش یدف این است که با تحلیل و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال اطفال
و نوجوانان بزیکار ،نگاه مقنن به بزیکاری اطفال و نوجوانان شناسایی شود؛ ینچنین سعی
بر آن است که نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری و رایکاریای ارتقای حنایت از اطفال و
نوجوانان بزیکار شناسایی شود و با رواج این نگرش که کودکان و نوجوانان معارض با
قانون در واقع بزهدیده جرم و در معرض خطر یستند ،ضنن پیشنهاد دادرسی منصفانه و
کارآمد در نظام قضایی ،رایکاریای موثری را برای بازسازی آنان با تاکید بر پرییز از
روشیای سرکوبگر ،ارائه کند.
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پیشینه :شخصیت اطفال و نوجوانان و موقعیت خاص آنان ینگامی که وارد حوزه حقوق کیفری
میشوند ،ینواره مدنظر حقوقدانان بوده در راستای حنایت یرچه بهتر از این گروه بزیکاران،
پژویشیای انجام شده است .موذنزادگان ( )1387در پژویش خود با عنوان «سیر تحول
قوانین کیفری حنایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران» ،سیر تحول قوانین کیفری حنایتی
کودکان و نوجوانان در حقوق ایران را بررسی کرده و معتقد است که مقنن با تصویب قانون
حنایت از کودکان و نوجوانان مصوب  ،1381گامیای مؤثری در راستای حنایت از طفل یا
نوجوان بزیکار برداشته است اما قانون تشکیل دادگاهیای اطفال  1383را اولین قانون جامع و
اختصاصی قلنداد کردهاند که در زمینه ساماندیی نظام دادرسی و حنایت از کودکان و نوجوانان
تصویب شده است .تاج زمان ( )1386در پژویش خود با عنوان «دادرسی اطفال بزیکار در
حقوق تطبیقی» نیز دادرسی اطفال را به صورت تطبیقی و در قوانین کشوریای مختلف بررسی
کردهاند که میتوان از آن به عنوان منبعی برای شناخت نگاه سازمانیای بین النللی به خصوص
سازمان ملل متحد نسبت به حقوق اطفال بزیکار یاد کرد .عباچی ( )1388در اثر خود با عنوان
است .نوشتهای که به طور خاص به بررسی سیاست کیفری حقوق ایران نسبت به جرائم اطفال و
نوجوانان میپردازد ،اثر نیازپور ( )1393با عنوان «حقوق کیفری کودکان و نوجوانان (فرآیند
پاسخدیی به بزیکاری اطفال و نوجوانان)» است که به طور کامل و جامع این سیاست و مبانی
آن را بررسی کرده است .ینچنین خدابندهلو در پایاننامه خود با عنوان «بررسی تطبیقی دادرسی
اطفال بزیکار در حقوق ایران و انگلستان در سال  »81به بررسی شبایتیا و تنایزات سیاست
کیفری دو کشور در قبال اطفال پرداخته است.

ادبیات پژوهش
ارتکاب یرگونه اعنال و رفتار ناقض حقوق کیفری از سوی اطفال و نوجوانان ،آنها را وارد
قلنرو کیفری میسازد و به محض ورود طفل به این عرصه ،فرآیند پاسخدیی به آنان مطرح
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میشود .اطفال و نوجوانان ینانند بزرگساالن دارای حقوقی در این زمینه یستند و طبق قواعد
و مقررات خاص خودشان باید با آنها برخورد شود (عباچی ،1388 ،ص  .)28بدینسان ،نوع
واکنشیای نظام کیفری در قبال بزیکاری این گروه و سیاستگذارییای کیفری از نظر
مایوی و شکلی متنایز از بزرگساالن است .مطالعه حقوق مربوط به اطفال از اینیت ویژهای
برخوردار است ،زیرا انسان امروز ینان طفل دیروز است و در واقع اطفال ،آینده یک ملت
یستند .لزوم حنایت از حقوق اطفال به خصوص اطفال بزیکار به علت آن است که این گروه
در مرحلهای قرار دارند که قادر به درک آنچه به نفع یا ضررشان است ،نیستند؛ از این رو
حفظ منافع آنان از مهمترین ایداف حقوق کیفری است (التا و کانت ،2007 ،1ص .)1
اگر سیاست جنایی را شامل مجنوعه روشیایی بدانیم که ییئت اجتناع  -اعم از دولت و جامعه
مدنی  -با توسل به آنها ،پاسخیای مدنظر برای پدیده مجرمانه را سازماندیی میکند (دلناس
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مارتی ،1393 ،ص  ،)69سیاست کیفری معنایی مضیق از آن است ،بدین توضیح که ،سیاست
جنایی مبتنی بر وسایل دارای ماییت قهرآمیز و تنبیهی ینان سیاست کیفری است که برای
اطفال و نوجوانان بزیکار ،منعطفتر و کارآمدتر است (الزرژ ،1392 ،ص .)17
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و سیاست کیفری درخصوص این گروه از بزیکاران در
نظام حقوق کیفری ایران با چالشیا و افت و خیزیای درخور توجهی ینراه بوده است و در
سیر تاریخی قوانین ،تحوالت متعددی را قبل و بعد از انقالب سﭙری کرده است (فتحی،
 ،1388صص  .)26-21در قانون مجازات اسالمی  1392نقاط قوت بیشتری در مقایسه با
سایر قوانین و مقررات وجود دارد .ینچنین فرآیند دادرسی این گروه از بزیکاران با توسل
به آموزهیای جرمشناسانه و با مددجویی از روانشناسی اطفال و نوجوانان ،منسجمتر است.
توجه به شخصیت بزیکار و تعیین نوع پاسخ به عنل مجرمانه وی در گذشته چندان مدنظر
نبوده است اما با ظهور مکتب تحققی ،اینیت این موضوع برجستهتر شد و در تعیین نوع
واکنش به جرائم ،شخصیت طفل و نوجوان با نگاه افتراقی مدنظر قرار گرفت .با پیدایش
1. Lata & Kant
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این رویکردیا ،نظام عدالت کیفری از پاسخیای سرکوبگرانه به سنت پاسخیایی اصالحی
 درمانی با توجه به شخصیت طفل و نوجوان سوق داده شد.در حقوق کیفری ،کنترل بزیکاری اطفال و نوجوانان از برنامهیای مدنظر است ،به ینین
علت کنار اقدامات ارعابی نسبت به اطفال و نوجوانان بزیکار ،تدابیر نوین دیگری
اندیشیده شده است .در این زمینه ،از یکسو ،تدابیر درمانی برای پیشگیری از تکرار جرم
اطفال و نوجوانان و به منظور بازپروری آنان و از سوی دیگر ،تربیت اطفال و نوجوانان
بزیکار جایگزین مجازات این گروه از بزیکاران شده است.
مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار :دولتیا بیش از یک قرن است که به
سیاستگذاری خاص در قبال بزیکاری اطفال و نوجوانان دست زدهاند و با لحاظ معیار سن
و رشد عقالنی و توجه به ویژگییای روانی ،شخصیتی ،خانوادگی این گروه از بزیکاران،
قوانین و مقررات خاصی را وضع کردهاند .این قوانین بنابر یر دوره سنی ،احکام و مقررات
متفاوتی را تعیین کرده است .در حقیقت ،معیاری که جرائم اطفال و نوجوانان را از
در نظام عدالت کیفری ،توجه به سن مسئولیت کیفری از نکات مهم و حائز اینیت برای
اطفال است چه بسا یم برای قاضی و یم برای پلیﺲ ،جزء نکات ضروری و واجب است،
زیرا براساس آن برخوردیا متفاوت است و میتواند برحسب تاریخ و فرینﮓ به صورت
گسترده متفاوت باشد .بدین معنی که برای چنین افرادی که نقش مهنی دارند ،توجه به
اینکه آیا طفل به موجب قدرت تشخیص و نیروی درک انفرادی خود میتواند مسئول رفتار
خود باشد ،رابطه نزدیکی بین مفهوم مسئولیت در برابر رفتار بزیکارانه یا مجرمانه و سایر
حقوق و مسئولیتیای اجتناعی وجود دارد (کشفی ،1388 ،ص .)47
بر ینین اساس ،در حقوق کیفری شاخص مسئولیت افراد ،سن آنان است (شاملو،1393 ،
ص  .)81تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ،سن شروع بزیکاری و تامین سازوکاریای
حقوقی متناسب برای بازتاب دوره گذار از سن نداشتن مسئولیت ،به مسئولیت مطلق
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بزیکاری بزرگساالن جدا میکند ،عامل سن است (شامبیاتی ،1393 ،ص .)25

149

سیاست کیفری جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با اطفال و نوجوانان بزهکار

کیفری به منظور اعنال سیاست کیفری افتراقی مناسب ،از زمینهیای دشوار سیاست عدالت
کیفری است؛ موضوعی که ینواره در سیر تحوالت قوانین جزایی دارای فراز و نشیبیایی
بوده است .نظام حقوقی ایران سن معینی را به طور دقیق و آشکار به عنوان معیار سن
مسئولیت کیفری مشخص نکرده است تنها به سن بلوغ شرعی اکتفا کرده و آن را معیار
شروع مسئولیت کیفری قرار داده است.

روش
این پژویش از نظر یدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی – تحلیلی است و دادهیای آن
به روش اسنادی و کتابخانهای و با ابزار فیش برداری از کتابیا ،پایاننامهیا و مقالهیای
مرتبط جنعآوری شده است.
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یافتهها
سن مسئولیت کیفری :حدود مسئولیت جزایی افراد باید توسط قوانین موضوعه تعیین
شود ،این روش میتواند به تعدیل و برخوردیای یکسان و به دور از تبعیض در خصوص
جرائم ارتکابی اطفال کنک کند و در راستای اعنال سیاست کیفری افتراقی به
سیاستگذاران دستگاه قضایی امکان بکارگیری روشیای یکسان در عین حال افتراقی در
برابر اطفال و نوجوانان بزیکار را بدید .برای تعیین این محدوده ،شناخت ایلیت جزایی از
اینیت ویژهای برخوردار است .ایلیت جزایی به یک حالت خاص یا وضعیت معین در
شخص گفته میشود که چنانچه در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از
قابلیت تحنل مجازات برخوردار خواید شد ،از این رو الزم است ،میان ایلیت جزایی و
ایلیت جنایی تفاوت قائل شد .در ایلیت جنایی حقوقدان در پی آن است دریابد آیا در
تحقق ایلیت ارتکاب جرم و پیدایش وصف مرتکب جرم ،مطلق انسان بودن فاعل ،کفایت
میکند یا اوصاف و شرایط دیگری در فاعل الزم است ،این در حالی است که در ایلیت
جزایی بحث از کیفر و مجازات است و حقوقدان به دنبال این پاسخ است که فاعل با
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داشتن چه ویژگییایی توانایی تحنل مجازات و بار مسئولیت را پیدا میکند .تنها در
صورتی میتوان بین ایلیت ارتکاب جرم و ایلیت تحنل جزا ،تقارن دائنی فرض کرد که
منظور از جزا اقدام تأمینی باشد ،نه مجازات؛ در این صورت یرکﺲ واجد ایلیت ارتکاب
جرم باشد بدون نیاز به شرط یا وصف اضافهای ،ایلیت تحنل اقدام تأمینی را یم خواید
داشت (میرسعیدی ،1390 ،ص .)63
مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار :بزیکاری اطفال
و نوجوانان یکی از شدیدترین و با اینیتترین جلوهیای بزیکاری و نشانه ناسازگاری این
گروه با ارزشیای جامعه است ،با توجه به این امر که اطفال و نوجوانان بزیکار در مرحله
حساسی از زندگی قرار دارند که شکلدینده و تکنیلکننده شخصیت آنان است و احتنال
پایداری رفتار مجرمانه در آنان و تبدیل شدن از یک بزیکار عادی به بزیکار حرفهای وجود
دارد ،انتخاب پاسخیای کیفری و حتی غیر کیفری مناسب و برنامهریزی معقول از مهمترین
اقداماتی است که در راستای یک سیاست کیفری موثر باید صورت بگیرد زیرا نوع واکنش،
حنایت صحیح از اطفال و نوجوانان بزیکار مستلزم تدابیری حنایتگرانه و بازپرورانه
نسبت به این گروه است ولی به دلیل تغییراتی که نظام عدالت کیفری در قبال بزیکاران
طفل و نوجوان تجربه کرده است ،ماییت ابزاریای سیاست کیفری و نوع پاسخیا در طول
تاریخ یکسان نبوده است.
با توجه به اینیت پاسخیای کیفری و غیر کیفری منتخب در قبال اطفال و نوجوانان بزیکار
و رویکردیای متفاوتی که در طول تاریخ حقوق کیفری اطفال اتخاذ شده است ،امروزه در
حقوق کیفری با توجه به خلق و شناخت دانش جرمشناسی و اینیت بایسته این دانش به
اطفال و نوجوانان بزیکار و با توجه به شخصیت متنایز آنان از سایر گروهیای مجرمانه،
رویکردیای حنایتی و نوپیدایی متناسب با تغییر ایداف و به دنبال آن ماییت پاسخیا در
قبال این گروه از بزیکاران ،مدنظر قانونگذاران در ارتباط با جرائم اطفال و نوجوانان قرار
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گرفته است .در سیاست کیفری کنونی ،چگونگی رویایی با طفل و نوجوان بزیکار ،از دو
جهت واجد اینیت است؛ نخست از نظر متنوع کردن پاسخیای دولتی و جامعوی به
بزیکاری اطفال و نوجوانان و فردی کردن این پاسخیا و دوم به لحاظ پیشگیری از مزمن
شدن بزیکاری در دوران طفولیت و سنین پایین که به پیشگیری از تکرار جرم در دوران
بزرگسالی منجر میشود (مهرا ،1385 ،ص .)42
اقدامات غیر سالب آزادی« :در قوانین مایوی کیفری که ناظر به تعریف جرم ،مجازات و
مسئولیت کیفری برای مرتکبان جرائم است ،نظام حقوقی کودکمدار به گونهای مدون
میشود که اگر مرتکب جرم ،طفل یا نوجوان باشد ،واکنشیای مالیم فاقد جنبة سرکوبگری
و آزاردیندگی مقرر شده و در آغاز با یدف قضازدایی ،آنان را از دادرسی رسنی کیفری
خارج کند و در صورت شکست ،این واکنشیا به گونهای انتخاب شود که با لحاظ
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کیفرزدایی به بازسازگاری اجتناعی آنان منتهی شود» (مؤذنزادگان ،1387 ،ص  .)21در
بیشتر نظامیای قضایی کشوریای دیگر در ارتباط با اطفال بزیکار ،نظامیای نوینی را
برقرار میکنند که در آن تدابیر تأمینی جایگزین اعنال کیفر میشود (آنسل ،1391 ،ص
 .)26در قانون مجازات اسالمی  1392نیز یرچند ،قانونگذار از اصطالح مجازات در عنوان
فصل دیم و در ماده  89استفاده کرده است اما بیشتر به جنبه تربیتی  -حنایتی اقدامات
پیشبینی شده ،توجه داشته است.
سیاست کیفری در حوزه اطفال و نوجوانان بزیکار ،اصل را بر حداقل استفاده منکن از
تدابیر سالب آزادی میگذارد زیرا استفاده از تدابیر سالب آزادی و حبﺲیای طوالنی مدت
بر آینده این گروه آثار بسیار سویی خواید داشت و بر آینده طفل و نوجوان ،به شکل
ناسازگار تاثیر میگذارد .با توجه به ینین آثار منفی ،سیاستگذاران جنایی به استفاده از
تدابیر غیر سالب آزادی رو آوردهاند .استفاده از این تدابیر بدون دور ساختن اطفال و
نوجوانان بزیکار ،اسباب پاسخدیی و چه بسا بازگشت آنان به زندگی سالم اجتناعی را
فرایم میسازد (نیازپور ،1393 ،ص )134
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مجازاتهای جایگزین حبس :ینراه با افزایش آمار زندانیان و روشن شدن ضعف اساسی
کارایی مجازات حبﺲ در پیشگیری از تکرار جرم ،کارگزاران عدالت کیفری ،سیاست
حذف برخی مجازاتیای غیر سودمند و جایگزین کردن بعضی دیگر از مجازاتیا را دنبال
کردند .مجازات حبﺲ به دلیل نقاط ضعف آن از جنله فقدان تأثیرگذاری مدنظر در
حبﺲیای کوتاه مدت ،آثار سوء حبﺲیای طوالنی مدت در روند زندگی عادی شخص و
افزایش بیرویه زندانیان و یزینهیای ناشی از آن در سیر تحوالت سیاست جایگزینی قرار
گرفت (اردبیلی ،1371 ،ص  .)289در خصوص اطفال و نوجوانان بزیکار نیز مجازاتیای
جایگزین حبﺲ طرفداران بیشتری دارد ،زیرا از دیرباز زندانی کردن طفل و نوجوان بزیکار
به دلیل فضای نامناسب و گایی جرمزای محیط زندان ،مخالفان سرسختی داشت .در قانون
مجازات اسالمی  1392مقنن دو نوع از مجازاتیای جایگزین حبﺲ را در خصوص اطفال
و نوجوانان پذیرفته است .جزای نقدی ،نخستین مجازات جایگزین حبﺲ در خصوص این
گروه از بزیکاران است و سﭙﺲ انجام خدمات عنومی رایگان یکی دیگر از انواع
مجازاتها و اقدامات سالب آزادی :مجازات حبﺲ به عنوان متداولترین ضنانت اجرای
کیفری ،یکی از مهمترین ابزاریای مبارزه با بزیکاری در ینه نظامیای سیاست جنایی به شنار
میرود .بنابراین ،سلب آزادی طفل یا نوجوان و محرومیت از آزادی ،یکی از واکنشیایی است
که در قبال بزیکاری طفل در نظر گرفته میشود و در اصل شدیدترین واکنش نسبت به جرم
است .محرومیت از آزادی به معنی یرگونه بازداشت یا زندانی شدن و یا قرار دادن و نگهداری
شخص در محیطی است که نگهبان بر آن گناشته باشند و شخص بنا بر دستور مقام قضایی یا
اجرایی یا مقام دولتی دیگری ،اجازه ترک آزادانه آن محیط را نداشته باشد .این اقدام فقط در
صورت ارتکاب جرائم شدید ،اعنال میشود .از ینین رو در خصوص جرائم شدید ارتکابی
توسط طفل یا نوجوان ،یکی از تصنیمیای نهادی است که توسط مقام صالحیتدار برای اطفال
یا نوجوانان بزیکار اتخاذ میشود (عباچی ،1388 ،ص  139و .)143
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نگهداری طفل یا نوجوان در محیط آزاد با توجه به نوع جرم و شخصیت وی گایی امکانپذیر
نیست و وضع ایجاب میکند که طفل یا نوجوان از محیط اجتناعی که در وقوع جرم موثر
بوده دور باشد .از ینین رو سلب آزادی اطفال و نوجوانان بزیکار با تنام ایرادیایی که بر آن
وارد است ینوز در پهنه حقوق کیفری ایران به عنوان یکی از پاسخیای عدالت کیفری به
بزیکاری اطفال و نوجوانان شناسایی شده است .البته در قانون مجازات اسالمی با توجه به
تدریجی شدن مسئولیت کیفری طفل و نوجوان و استفاده از این تدابیر با استفاده از
سازوکاریای عدالت کیفری ،می توان از معیارگذاری شدن این پاسخیا سخن گفت.
افکار عنومی ینواره ،مجازات حبﺲ را کیفر اصلی تصور کرده و برای برقراری نظم و
امنیت در اجتناع ،دستگیری و بازداشت مجرم را ضروری میدانند و به عواقب وخیم و
اثریای سوء زندان پی نبرده ،اجرای روشیای اصالحی و تربیتی در زندان را رفاه بیش از
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حد زندانیان تلقی میکنند .درحالی که تجربه ثابت کرده است نگهداری اطفال و نوجوانان
در محیطیای بسته بدون استفاده از روشیای اصالح و تربیت ،نه تنها باعث اصالح کودک
و نوجوان ننیشود ،برعکﺲ حﺲ انتقامجویی را در وی بیدار کرده و باعث پایدار شدن
بزیکاری در وی میشود (شامبیاتی ،1393 ،ص .)75
با توجه به آموزهیای جرمشناسی در خصوص اعنال مجازات حبﺲ در خصوص جرائم اطفال
و نوجوانان ،قانونگذاران انعطاف بیشتری را در عنل پذیرفتند و در کنار پیشبینی نگهداری
در کانون اصالح و تربیت به عنوان مجازات سنتی سالب آزادی ،نویسندگان قانون مجازات
اسالمی  1392به تدابیر نوین سالب آزادی با عنوان حبﺲ خانگی و حبﺲ یفتگی به منظور
کایش آثار زیان بار زندان و کانون اصالح و تربیت توجه نشان دادهاند.
مراجع رسیدگیکننده به جرائم اطفال و نوجوانان :تدوینکنندگان قانون آیین دادرسی کیفری
 1392مراجع رسیدگیکننده به جرائم اطفال و نوجوانان را در ظایر امر ،جزء مراجع اختصاصی
قرار داده و شیوهای متنایز را در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان برگزیدهاند .طبق مفاد ماده
 294این قانون ،دادگاه اطفال و نوجوانان ،دادگایی مستقل از دادگاه کیفری یک و دو است و
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طبق ماده  408قانون یادشده «رئیﺲ دادگستری یا رئیﺲ کل دادگاهیای شهرستان مرکز استان
یر حوزه ،حسب موضوع،ریاست دادگاهیای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارند».
انتصاب مقامات قضایی با ردهیای قضایی باال نشان از اینیت ویژهای است که مقنن برای
دادگاهیای اطفال و نوجوانان قائل شده است ،موضوعی که در قانون سابق آیین دادرسی
کیفری ،فقدان آن احساس میشد .بر اساس مواد فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاهیای
عنومی و انقالب در امور کیفری  1378نه تنها قضات صالح به رسیدگی از میان قضات
ردهیای پایین منصوب میشدند ،بلکه دادگاه اطفال در قانون یادشده ،وجودی متنایز از
دادگاهیای عنومی نداشت و در واقع شعبی تخصصی از دادگاهیای عنومی میبود.
یکی دیگر از مراجع رسیدگیکننده به جرائم اطفال و نوجوانان دادسرا است .پرونده طفل و
نوجوان بزیکار پﺲ از تکنیل تحقیقات مقدماتی از طریق این مرجع به مقامات صالحیتدار
دادگاه اطفال به منظور رسیدگی و تصنیمگیری ارجاع میشود .بنابراین این نهاد نیز از
مراجع صالح رسیدگیکننده به جرائم این گروه است ولی قبل از ارجاع طفل یا نوجوان
برخورد میکند نقش بسیار با اینیتی در تعیین مسیر دادرسی ویژه این گروه ایفاء میکند.
تشریفات و حقوق ناظر به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان :تصنیمگیران سیاست
کیفری به منظور تأمین یدف واالی حفظ حقوق اطفال و نوجوانان بزیکار و تحقق معنای
واقعی از دادرسی افتراقی در خصوص این گروه از بزیکاران ،رسیدگی به جرائم اطفال و
نوجوانان را در چارچوب تشریفات و موازین خاصی ضروری دانستهاند .بدیهی است پیشبینی
و استقرار این تشریفات در دادرسی اطفال و نوجوانان امری اجتنابناپذیر است و در راستای
این تشریفات ،حفظ اصول و حقوق آنان در سیستم دادرسی اختصاصی ،ضروری است .بر
ینین اساس ،در پهنه آئین دادرسی کیفری ،فعاالن این حوزه سعی در پیشبینی تشریفات و
حقوقی ویژه برای اطفال و نوجوانان بزیکار در تنایز با بزرگساالن بزیکار داشتهاند.
در قانون آئین دادرسی کیفری  1392این تالشیا در تنام مراحل کشف ،تعقیب ،تحقیق و
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رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ننود پیدا کرده است .افتراقی کردن نوع اقدامات و
پاسخیای فرایند کیفری نسبت به اطفال و نوجوانان بزیکار ،یکی از بارزترین جلوهیای
شکلی سیاست کیفری افتراقی درباره اطفال و نوجوانان بزیکار است .حق داشتن وکیل به
عنوان یکی از بدیهیترین اصول دادرسی منصفانه ،غیر حضوری بودن دادرسی در موضوعی
که مصلحت طفل اقتضاء میکند و غیر علنی بودن دادرسی به منظور حفظ شخصیت
اجتناعی طفل و نوجوان از مهمترین حقوقی است که در خصوص اطفال و نوجوانان
پیشبینی شده است.

بحث و نتیجهگیری
اینیت بزیکاری اطفال و نوجوانان و دقت عنلی که به دلیل شخصیت خاص این گروه از
بزیکاران ضروری مینناید ،یکی از دغدغهیای دیه اخیر کارگزاران نظام عدالت کیفری در
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حوزه حقوق اطفال و نوجوانان است .در گذشته که علوم جنایی به طور عام و جرمشناسی به
طور خاص به این پیشرفت و شناخت از حساسیت نقش بزیکار در تعیین ایداف و نوع
واکنشیای اتخاذی در قبال جرم دست پیدا نکرده بود ،برای کنترل بزیکاری اطفال و
نوجوانان و پاسخدیی به آن بیشتر از پاسخیای سرکوبگر که در رأس آن تنبیه بدنی و
مجازاتیای خشن قرار داشت بهره میجست .روشن است که این نوع پاسخدیی که یدف
اصلی مجازات را تنبیه بزیکار و عبرت دیگران میدانست صحبت کردن از خصیصهیای
اطفال و نوجوانان و لزوم تطبیق واکنشیای کیفری با این خصیصهیا چندان پسندیده نیست.
برخورد یکسان با اطفال و نوجوانان بزیکار و بزرگساالن بزیکار یکی از بارزترین
ویژگییای این دوره از حقوق کیفری است .این در حالی است که قوه درک و شعور اطفال
و نوجوانان را ننیتوان ینﭙایه یک شخص بزرگسال دانست .این رویه تا زمان خلق دانش
جرمشناسی و به وجود آمدن مکاتب حقوق کیفری و به خصوص مکتب تحققی ادامه داشت
اما رفته رفته با مطالعات جرمشناسانه و تلفیق آموختهیای روانشناسی با حقوق کیفری،
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اینیت توجه به شخصیت مرتکب جرم در سرلوحه واکنشیای اتخاذی در قبال جرم قرار
گرفت؛ در این فضا است که بستر عدالت کیفری خاص اطفال و نوجوانان و صحبت از
سیاست جنایی افتراقی به طور عام و سیاست کیفری افتراقی به طور خاص در خصوص
اطفال و نوجوانان فرایم شد.
در قلنرو حقوق کیفری ایران نیز یرچند قبل از سایر نظامیای عدالت کیفری ،توجه به
شخصیت مرتکب و لزوم ناینانندی در مجازات اطفال و نوجوانان و بزرگساالن اینیت
دارد ،1اما با خلق و گسترش رویکرد افتراقی کردن عدالت کیفری اطفال و بزرگساالن با
تنام فراز و نشیبیای پیش رو ،حقوق کیفری ایران نیز به سنت افتراقی کردن نظام
پاسخدیی به اطفال و نوجوانان بزیکار از نظام پاسخدیی به بزرگساالن بزیکار پیش رفت.
در پهنه سیاست کیفری ایران برای نخستین بار در قانون  1304با ردهبندی کردن اطفال و
نوجوانان و پیشبینی اقدامات و مجازاتیای متناسب با یر رده ،اولین گامیای افتراقی کردن
و برخورد متنایز با اطفال و نوجوانان برداشته شد ،پﺲ از آن در سال  1338قانون تشکیل
با پیشبینی تشکیل دادگاهیایی که به طور خاص به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی
میکنند ،محکمترین گام برای جداسازی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته شد.
در قوانین بعد از انقالب نیز این رویکرد ینچنان حفظ شد و در الیحه پیشنهادی رسیدگی به
جرائم اطفال و نوجوانان  ،1382قوت بیشتری یافت .البته این الیحه ییچگاه به مرحله اجرا
نرسید اما خود زمینه توجه حقوقدانان و سیاستگذاران عدالت کیفری به رویکرد متنایز را
فرایم کرد تا اینکه در سال  1392این تالشیا در قوانین مجازات اسالمی  1392و قانون
آئین دادرسی کیفری  1392تا آنجایی به ثنر رسید که مقنن را به پیشبینی فصل جداگانه
 .1به گونهای که در زمان ساسانیان ،اشخاص تا رسیدن به سن شانزده سالگی مسئولیت خفیفتری نسبت به
بزرگساالن داشتهاند ،حتی در قوانین حنورابی نیز این تنایزیا مشهود بوده است .برای مطالعه بیشتر بنگرید به:
نوربها ،رضا .)1389( .زمینه حقوق جزای عنومی .تهران :انتشارات گنج دانش.
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در خصوص مجازاتیا و اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان متقاعد
کرد و حتی این نتایج در قانون آئین دادرسی کیفری که به طور مستقیمتری با حقوق اطفال
و نوجوانان سروکار دارد ،ننود بیشتری یافت؛ به گونهای که پیشبینی دادگاه خاص اطفال
و نوجوانان ،تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان ،توجه به نهادیای پیراقضایی در کنار نهادیای
قضایی ،بیانگر رویکرد حنایتی مقنن در این قوانین است.
این رویکرد حنایتی به معنای غلبه پاسخیای اصالحی و درمانی بر سایر پاسخیای کیفری به
اطفال و نوجوانان بزیکار است .در حقیقت امر ،حقوق کیفری با گسترانیدن چتر حنایتی
خود بر اطفال و نوجوانان بزیکار ،موجبات اصالح و درمان آنان را با وارد شدن کمترین
آسیبیای روانی و شخصیتی فرایم کرده است .این به معنای به سنت یکی شدن با حقوق
کیفری جهانی اطفال است که اصل را حنایت از اطفال و نوجوانان بزیکار قرارداده است.
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امروزه میتوان مدعی شد که حقوق کیفری ایران با این گامیای یناینﮓ با اصول جهانی به
سنت آیندهای مطلوب در خصوص حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در حرکت است ،البته؛
با توجه به تنام آنچه در خصوص جلوهیای مایوی و شکلی سیاست کیفری افتراقی اطفال و
نوجوانان گفته شد ،ننیتوان به طور صریح از افتراقی شدن حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
سخن به میان آورد؛ زیرا در مقررات یادشده ینوز یم دوگانگی و حتی چندگانگییای
مشهودی وجود دارد .برای مثال اگرچه مقنن در اقدامی قابل تقدیر به پذیرش تدریجی بودن
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان اقدام کرده است؛ اما در خصوص سن مسئولیت کیفری،
مبنای شرعی آن و شناخت بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت بدون ییچگونه انعطاف
ینچنان دارای یک تعارض آشکار است .ینچنین ننیتوان اختالف آشکار سن شروع
مسئولیت کیفری در دختران و پسران را با یکی کردن سن شروع مجازات حل کرد.
به واقع ،افتراقی کردن حقوق کیفری اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگساالن متهم و
پیشبینی شاخهای جداگانه در موضوعاتی که اطفال و نوجوانان مخاطبان خاص حقوق
کیفری قرار میگیرند ،با دالیل متعددی ینچون آموزهیای جرمشناسانه است که درآن
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متفاوت بودن انسانیا و توجه به سن آنان در زمان ارتکاب جرم و لزوم تبلور این تفاوتیا
در پاسخیای کیفری چه در زمینه قوانین مایوی و چه در زمینه قوانین شکلی ،از مهمترین
نکات قابل توجهی است که در پیدایش رسیدگی در یک بستر جداگانه سهم بسزایی دارد.
بنابراین لزوم جداسازی نه تنها در فرایند پاسخدیی کیفری مایوی بلکه باید در قوانین
شکلی یم رعایت شود؛ از ینین روی مقنن در قوانین شکلی  1392سعی در حفظ حقوق
کیفری اطفال و نوجوانان از ریگذر شناسایی تدابیر و اقدامات مناسب برای زمینهسازی
حفظ جنبهیای حنایتی از این گروه بزیکاران و متهنان فرایند دادرسی داشته است .در پهنه
حقوق کیفری شکلی ایران ،اقدامات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری  1392را
میتوان به فال نیک گرفت و آن را برای ارتقای دادرسی کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان
بزیکار به شنار آورد؛ در واقع از حیث ینگام شدن با اصول دادرسی منصفانه جهانی حقوق
کودک ،میتوان مدعی شد که قانون آیین دادرسی کیفری  1392در موقعیت پیشگامی
نسبت به قوانین پیشین قرار دارد؛ پیشبینی پلیﺲ ویژه اطفال و نوجوانان ،به رسنیت
موضوعات تأییدکننده این ادعاست ،ولی ینانگونه که گفته شد نام بردن از دادگاه اطفال
در کنار سایر مراجع رسیدگیکننده ،به معنای اختصاصی شدن این مرجع نیست و شایسته
است که تدوینکنندگان قانون دادرسی کیفری در اختصاصی شدن به معنای واقعی کلنه
مرجع اختصاصی رسیدگیکننده به جرائم اطفال و نوجوانان ،دقت بیشتری صرف کنند.
گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری  ،1392پلیﺲ ویژه اطفال و دادسرای ویژه پیشبینی
شده است اما شناسایی نشدن نهادیای اجرایی و تخصصی نبودن ،معارض با حقوق و منافع
عالیه اطفال و نوجوانان است؛ بنابراین تضنین اصول عادالنه در تحقق یدف واالی اصالح و
تربیت و منافع عالیه اطفال و نوجوانان از نکاتی است که در حقوق داخلی ایران با تنام
تالشیای صورت گرفته در این راستا راه به جایی نبرده است و در عنل شاید تطابق
اقدامات صورت گرفته با اصول پیشبینی شده در قانون نیستیم.
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وجه دیگر اینیت تغییرات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری  ،1392تالش برای
تقویت جنبهیای حنایتی از اطفال و نوجوانان متهم با الزامی ساختن تشکیل پرونده در
جرائم نه چندان شدیدی است که متهم آن ،طفل یا نوجوان است .پر اینیتتر کردن نقش
مددکاران اجتناعی با توجه به اینیتی که این نهاد در پیشگیری از تکرار جرم و آمادهسازی
اطفال و نوجوانان برای بازگشت به زندگی سالم در اجتناع دارند ،از دیگر نقاط مثبت
قانون یادشده است .البته؛ در خصوص نهاد میانجیگر به عنوان یکی دیگر از سازمانیای
قابل اینیت در فرایند رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ،مقنن چندان اینیتی به این نهاد
درباره اطفال و نوجوانان بزیکار نداده است ،اما مناسبتر آن بود که در پیشبینی این نهاد
در جایی که متهم طفل یا نوجوان است ،تنهیدات جداگانهای در نظر گرفته شود.
از دیگر موضوعیای قابل بحث در زمینه آئین دادرسی کیفری ،شرایط صدور قراریای
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تأمین کیفری و سایر قراریای جایگزین است .کلیگویی در جایی که مخاطب آن طفل و
نوجوان است و یکسان دانستن شرایط صدور این قراریا درباره اطفال و نوجوانان نسبت به
بزرگساالن متهم ،از دیگر نکاتی است که مقنن الزم است در اصالحات بعدی قانون آئین
دادرسی کیفری به آن توجه کند ،زیرا صحبت کردن از جداگانهسازی و افتراقی کردن
سیاست کیفری شکلی از یکسو و تفکیک نشدن شرایط صدور قراریا در خصوص طفل و
نوجوان از سوی دیگر ،دوگانگی در برخورد قانونگذار را توجیهناپذیر میسازد ،زیرا در
عنل اطفال و نوجوانان متهم ینانند بزرگساالن متهم مشنول حقوق کیفری قرار میگیرند.
با این ینه ،میتوان سیاست کیفری ایران را با یک رویکرد حنایتی رو به جلو شناسایی
کرد که این حرکت ینچنان نیازمند حنایت ینگانی حقوقدانان ،سیاستگذاران و فعاالن
حوزه عدالت کیفری از برنامهیا و پیشبینییای صورت گرفته است.
براساس یافتهیای پژویش برخی پیشنهادیا منکن است رایگشا باشد از جنله اینکه:
 حذف مجازاتهای بدنی به طور کامل در خصوص تمام جرائم کودکان و نوجوانان:به نظر میرسد حذف محدود مجازاتیای بدنی ،آن یم تنها در جرائم تعزیری یکی از
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مهمترین موضوعیایی است که الزم است سیاستگذاران حوزه حقوق کودکان و نوجوانان
به آن توجه خاص داشته باشند ،زیرا در فضایی که تنام اصول جهانی حقوق کودک تأکید بر
حذف مجازاتیای بدنی به خصوص اعدام در خصوص کودکان و نوجوانان بزیکار دارند،
پافشاری بر حفظ آن در حقوق کیفری ایران چندان پسندیده نیست ،این در حالی است که
نویسندگان قوانین کیفری با توجه به الحاق ایران به بسیاری از این اصول پذیرفته شده
جهانی ،به طور محدود به حذف اینگونه از مجازاتیا در حوزه جرائم تعزیری اقدام کردهاند
که خود بیانگر حرکت به سوی آیندهای حامی از حقوق کودکان و نوجوانان است .البته
اینگونه اقدامیا به تنهایی راه به جایی ننیبرد و بهتر است به طور مطلق این نوع از
واکنشیای کیفری از حوزه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان حذف شود.
 تطابق سن بلوغ کیفری با واقعیتهای کنونی :جزمی اندیشیدن به خصوص در حوزهحقوق کیفری کودکان و نوجوانان ،یکی از نابخشودهترین اعنالی است که به طور آشکار با
حقوق مسلم کودکان و نوجوانان در تعارض است .بنابراین صحیحتر آن است که بدون
گام برداشتن آیسته آنهم در جایی که سخن از حقوق آسیبپذیرترین گروه بزیکاری ،یعنی
کودکان و نوجوانان است ،با ییچگونه مبنای شرعی قابل توجیه نیست .زیرا حتی ینان اصول
شرعی ،انعطافپذیری در اصول قابل تغییر را یکی از مهمترین جنبهیای واقعبینانه دین
برشنردهاند .حتی این امر نشانگر این واقعیت است که سن بلوغ کیفری ،سنی که شخص به
مسئولیت کامل کیفری میرسد ،در جرائم تعزیری بیشتر از جرائم حدی و قصاص است ،بدین
توضیح که در جرائم تعزیری شخص تا رسیدن به  18سال تنام شنسی ،مسئولیت تام کیفری
پیدا ننیکند اما در جرائم موجب حد و قصاص دختران با رسیدن به  9سال تنام قنری و
پسران با رسیدن به  15سال تنام قنری ،مسئولیت تام کیفری پیدا میکنند ،این درحالی است
که به علت شدیدتر بودن واکنشیای کیفری در قبال جرائم مستوجب حد و قصاص و
سختگیرییای قانون در این خصوص ،بهتر آن است که سن بلوغ کیفری در جرائم
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مستوجب حد و قصاص بیشتر از جرائم تعزیری که در آن تنهیدات قضایی یم چون تعلیق و
تعویق حکم و مجازات شدت عنل را کنتر میکند باشد ،در حالی که مقنن در قانون مجازات
اسالمی عکﺲ این عنل را انجام داده است.
 تفکیک جنسیتی قائل نشدن در تعیین سن بلوغ کیفری دختران و پسران در جرائممستوجب حد و قصاص :یکی از بارزترین اشکاالتی که در قوانین پﺲ از انقالب ینواره
زمینه اختالف بین حقوقدانان و فقها را ایجاد کرده است ،تفاوت در شروع سن مسئولیت
کیفری دختران نسبت به پسران به دلیل ریشه شرعی داشتن سن بلوغ کیفری است .این
اختالف تا زمان تصویب قانون مجازات اسالمی  1392وجود داشت تا اینکه در قانون یادشده،
مقنن ینچنان با پذیرش حد بلوغ شرعی که  9سال تنام قنری در دختران و  15سال تنام
قنری در پسران است در کنار آن و به منظور کاستن از فشار ینگانی در خصوص این
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تنایزات آشکار ،در فصل مربوط به مجازاتیا و اقدامات تأمینی و تربیتی بدون تفکیک
جنسیتی قائل شدن ،سن اعنال مجازات را نه سال تنام شنسی قرار داده است .گرچه این
اقدام را میتوان نشانه به بار نشستن برخی از تالشیای اخیر فعاالن حوزه حقوق کیفری
کودکان و نوجوانان و حذف تفکیک جنسیتی موجود تلقی کرد اما این امید چندی به درازا
ننیکشد زیرا در مواد بعدی در خصوص جرائم مستوجب حد و قصاص بازیم از بالغ و نابالغ
سخن به میان میآید که به معنای باز ماندن درب اختالف حلنشدنی مطرح شده است.
 ضرورت پیشبینی نهادهای اجرایی و تعیین ضمانتاجراهای نظامهای پیشبینیشده برای افتراقی کردن سیاست کیفری :در پهنه حقوق کیفری و حنایت از جنبهیای
افتراقی سیاست کیفری اطفال و نوجوانان بزیکار ،ینانگونه که بررسی شد ،قانونگذار
سعی در به رسنیت شناختن نهادیایی یمچون مددکاری اجتناعی ،کانون اصالح و تربیت،
پلیﺲ ویژه اطفال ،دادگاهیای ویژه و نظامیای حبﺲ خانگی ،اقامت پایان یفته و نینه
آزادی داشته؛ اما با دقت در این نهادیا مشایده میشود ییچگونه ضنانتی برای به بار نشستن
آنان اندیشیده نشده و در واقع تنها به بیان آن پرداخته شده است .این در حالی است که دو
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سال از اجرایی شدن قوانین کیفری مصوب  1392میگذرد ،اما ییچگونه آییننامه و
نهادیای اجرایی تاکنون برای پیشبینییای قانونگذار در نظر گرفته نشده است .تعلل در
این موضوع ،تعارضی آشکار با جنبهیای حنایتی و افتراقی اطفال و نوجوانان است.
 اختصاصی کردن مراجع و تمهیدات رسیدگی کیفری به جرائم اطفال و نوجوانان:تشکیالت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در قانون آئین دادرسی کیفری بیشتر
تخصصی یستند بهگونهای که دادسرای نوجوانان و دادگاه اطفال را میتوان از این مراجع
تخصصی نام برد؛ این در حالی است که برای جداسازی و ویژه شدن حقوق کیفری اطفال و
نوجوانان الزم است تدوینکنندگان قوانین ،تردیدیای خود را از بین برده و به طور ویژه به
پیشبینی و شناسایی نهادیای اختصاصی که پاسخیای اختصاصی در قبال اطفال و نوجوانان
بزیکار بر میگزینند اقدام کنند .تنها در این صورت است که میتوان مدعی ینسویی با
ریننودیای بین النللی شد .ینچنین در خصوص نهادیایی یمچون میانجیگری کیفری و
پاسخیای فرایند رسیدگی الزم است به دستهبندی و جداسازی آنان در جایی که طفل و
نوجوانان نسبت به بزرگساالن متهم خودداری شود.
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بهشتی که برای انجام پژویش حاضر ینکاری کردند ،تشکر و قدردانی کنند.
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