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چکیده:
هدف از نگارش این مقاله ،نگاه به طفل یا نوجوان معارض با قاانون بعناوان یاز بازهدیاده اسات تاا یاز
بزهکار؛ به همی ن لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر میرسد .این پاووه
به روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته است .مطالعات انجام شده درباره
موضوع ،مبین آن است که اطفال و نوجوانان معارض با قاانون قبال از اینکاه بزهکاار شاوند و یاا در حاین
بزهکاری ،بزهدیده واقع میگردند .لذا در برخورد و واکن های اجتماعی نسبت به آنها هماواره ایان امار
می بایست لحاظ گردد .لذا در این نوشتار تالش گردیده تا بزهدیدگی اطفال و نوجوانان معاارض باا قاانون
بررسی و جستجو شود .این بزهدیدگی میتواند مرباو باه قبال از بزهکااری ،همزماان باا آن و یاا پا از
بزهکاری در مرحله فرآیند سیستم عدالت کیفاری باشاد .اتخااذ تادابیر حماایتی بعناوان یاز بازهدیاده در
خصوص اطفال و نوجوانان معارض با قانون امری اجتناب ناپذیر است؛ در غیر اینصورت بزهکااری روز باه
روز در آنها نهادینهتر شده و به بزرگساالن بزهکار تبدیل میگردند.
واژگان کلیدی :بزهدیدگی ،اطفال و نوجوانان معارض باا قاانون ،سیساتم عادالت کیفاری ،قضاازدایی،
تدابیر حمایتی.

* دانشآموخته دكتري رشته حقوق كيفري و جرم شناسی ،دانشكده حقوق ،الهيات و علوم سياسی ،واحد علوم و تحقيقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
** دانشيار گروه حقوق كيفري و جرم شناسی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) docnas@mail.com
*** استاد گروه حقوق كيفري و جرم شناسی ،دانشكده حقوق ،الهيات و علوم سياسی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.
**** استادیار گروه حقوق كيفري و جرم شناسی ،دانشكده حقوق و علوم سياسی ،واحد كرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،كرج،
ایران.
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مقدمه
جرم اعم از اینکه از سوی بزرگسااالن و یاا اطفاال و نوجواناان ارتکااب یاباد ،پیامادهایی از جملاه
اخالل در نظم و سلب امنیت و آرام

عمومی را دربردارد .آمارهای موجاود متسسافانه حکایات از

این دارد که جرائم کسانی که هنوز به سن بلوغ کیفری ( 11سال) نرسیدهاناد از یاز ساو دائماا رو
به افزای است و از سوی دیگر از خشونت بیشتری برخوردار است .نکته مهم و قابال توجاه اینکاه
دقت الزم در وضعیت اینگونه بزهکاران ما را به این واقعیت هدایت میکند که بسیاری از اطفاال و
نوجوانان بزهکار ،در عین بزهکاری ،خود افرادی آسیبپذیر و در معرض خطر قارار دارناد .بادین
ترتیب برخوردی حمایتگونه و پدرانه ،با استفاده از دستآوردهاای علمای ،باا اینگوناه افاراد کاه
اغلب خالفکاریهای آنان به «گناهان دوران کودکی و نوجوانی» تعبیر میشود به منظور جلوگیری
از تکرار جرم آنان در بزرگسالی امری ضروری است( .آشوری)13 :1339 ،
آسیب پذیری کودکان و نوجوانان بر پایۀ معیاار سان ،آناان را بای از بالواان و بزرگسااالن در
معرض خطر بزهدیدگی قرار میدهد .این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که در پ بزهکاری کودکاان
و نوجوانان باید در جستجوی بزه دیدگی آنان بود .جرمهایی مانناد تکادیگاری ،خریاد و فاروش
مواد مخدر و روسپیگری از مواردی است که در آن میتوان یز «کاود
بزهدیده» را شناسایی کرد( .رایجیان اصل)113 :1399 ،

و نوجاوان بزهکاار –

از نظرگاه علوم جنایی ،از نیمه دوم سده بیستم به این سو ،گرای ها و شاخههای جدیدی ایجاد
شد که «سیاست جنایی ویوه یا فرقگذار» یکی از آنها بود و دستاورد بازتاب آموزههاای جدیاد و
نظریههای جرمشناسانه به شمار مایرود .در راساتای ایان سیاسات جناایی ویاوه« ،بازهدیادهشناسای
کودکان و نوجوانان» ،افزون بر مطالعه «کودکان و نوجوانان بزهدیده» ،به منزله یکی از گاروه هاای
خاص بزه دیدگان ،حتی در بطن بزهکاری نوجوانان نیز بزهدیدگی آناان را جساتجو مایکناد .ایان
تعبیر را میتوان با مفهوم «کودکان و نوجوانان بزهکار – بزهدیده» بیان کرد کاه دو برداشات از آن
امکانپذیر است؛ نخست ،پیاپی بودن بزهکاری و بزهدیدگی ،بدینمعنا که بزهدیدگی فرد میتواناد
پیامد بزهکاری او باشد؛ مانند نوجوانی که در آغاز در خرید و فاروش ماواد مخادر درگیار اسات،
ولی سپ  ،برای جلوگیری از لو رفتن باند خرید و فروش ،به دست کساانی کاه او را باه ایان کاار
گماردهاند ،به قتل میرسد .دوم ،رخداد متناوب بزهدیدگی در بطن بزهکااری؛ مانناد کاودکی کاه
در تکدی گری درگیر است ،ولی توسطِ خانواده یا دوستان  ،باه تنااوب بازهدیاده کاود آزاری
میشود( .رایجیان اصل)131-139 :1399 ،
به دیگر سخن ،در اغلب موارد بزهدیدگی و بزهکااری اطفاال همزماان اتفااق مایافتاد .گااهی
اطفال برای ارتکاب اعمال مجرمانه استثمار میشوند .کودکاانی کاه توساط بانادهای ماواد مخادر،
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تکدیگری ،روسپیگری استثمار میشوند و به اجبار مرتکب رفتارهای مجرمانه میشوند باه اااهر
بزهکار ،و در واقع بزهدیدگانی بی

نیستند .حتی در موارد اطفالی کاه رسساا رفتارهاای معاارض باا

قانون از آنها سر می زند و تحت امر هیچ باند و گروهی نیستند و حتی از خانواده و اطرافیاان خاود
دستور نمیگیرند ،با بررسی رفتارها و سوابق آنها شااهد بازهدیادگی نهادیناه شاده در ایان اطفاال
هستیم .اصوال این اطفال در جریان رشد خود یا بزهدیده واقع شدهاند و یا حداقل تدابیر حمایتی کاه
در راستای پیشگیری جامعه مدار و رشدمدار در خصاوص آنهاا مایبایسات اتخااذ گاردد ،نادیاده
انگاشته شده است .از طرفی پ از ارتکاب جرم و رفتارهای معاارض باا قاانون توساط کودکاان و
نوجوانان ،آنها در فرآیند سیستم عدالت کیفری قرار گرفته و بزهدیدگی دیگری را در این سیساتم
در مراحل مختلف ِ تحقیق و رسیدگی ،تعیین مجازات و اجرای حکم تجربه مینمایند.
اتخاذ تدابیر حمایتی مناسب برای اطفال بزهکار در حالتهای مختلف که به آنهاا اشااره شاد،
مستلزم جستجو و شناخت موارد بزهدیدگیشان در این شرایط است.
فقط چاره اندیشی برای رفاع مشاکالت کودکاان و نوجواناانی کاه باا هنجارهاای اجتمااعی در
تضادند و رفتار آنان در قالب وصف جزایای و یاا خاالف و غیرعاادی قابال تفسایر و تعبیار اسات،
کفایت نمیکند .باید دانست که کودکان و نوجوانان واجد وصف مزبور به لحاظ زیستی ،روانای و
اجتماعی در شرایط نامطلوبی قرار داشتهاند .وجود این شرایط بگونهای بوده است که وضعیت آنان
را مخاطره انگیز و یا دشوار کرده است .نهادهای دولتی و جامعه مادنی بایاد پای

از اینکاه شارایط

بحرانی مزبور ،رفتار کودکان و نوجوانان را در تضاد با هنجارهای اجتماعی نمایان ساازد ،باه یااری
ایشاان بشااتابند و آنااان را از ورطاۀ هالکاات و سااقو نجااات بخشاند .در حقیقاات ایاان کودکااان و
نوجوانان در معرض خطر و آسیب که محصول نابساامانیهاای خاانوادگی ،اجتمااعی ،اقتصاادی و
فرهنگی حاکم بر روابط جامعه اند ،رفتار و اعمالشان در مواایرت باا هنجارهاای اجتمااعی ،وصاف
مجرمانه یا خالف به خود گرفته و معارض با قانون شناخته میشوند .باه عباارت دیگار ،کودکاان و
نوجوانان معارض با قانون امروز جامعۀ ما ،همان اشخاصیاناد کاه در زماانی ناه چنادان دور ماورد
بیمهری اولیای خانوادگی و اجتماعی خود قرار گرفتهاند و در معرض خطر و بزهدیدگی باودهاناد.
(مؤذنزادگان)123-124 :1313 ،
اطفال معارض با قانون این حق را دارند تا به گونهای باا آن هاا رفتاار شاود کاه منجار باه ارتقاا
توانبخشی و استقرار مجدد آنها در جامعه با نقشای ساودمند و ساازنده شاود( .اصاالحات کیفاری
بینالمللی)19 :2913 ،1
کمیته حقوق کود در تحقیقاتی که در سال  2912انجام داده ،در نتایجی که از گزارشهاای
دورهای گرفته ،اعالم میدارد :بسیاری از کودکان احساس مایکنناد توساط ماددکاران اجتمااعی،
. Penal Reform international
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افسران مربوطه ،مراقبین ،قضات ،پرسنلی که با کودکان معارض با قاانون در ارتباا هساتند و ساایر
حرفهایها در این حوزه ،در موضوعات مؤثر بر آنها ،شنیده نمیشوند( .سی آر سی)2 :2992 ،1
در اسناد بین المللی عالوه بر اسنادی که به طاور کلای در راساتای حمایات از حقاوق کودکاان
می باشد ،اسنادی نیز به حمایت از حقوق اطفال معارض با قاانون مایپاردازد .مانناد حاداقل قواعاد
معیار سازمان ملل متحد برای اجارای عادالت نوجواناان (قواعاد پکان) 2کاه در بردارناده اصاول و

رهنمودهایی برای مدیریت مناسب عدالت نوجوانان و رهنمودهایی برای اجارای عادالت در ماورد
کودکانی که به دادگاه اطفال فرستاده میشوند ،سن مسئولیت کیفاری ،تعقیاب کیفاری نوجواناان،
مجازاتها و استانداردهایی برای توقیف و زندانی کردن نوجوانان میباشاد .همنناین رهنمودهاای
سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) 3که استانداردهایی را
برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ،شامل حمایت از کودکاانی کاه در معارض خطار بزهکااری

هستند و معیارهایی که میتواند این خطر را خنثی نماید ،بیان مایدارد .ارتقاا بخا هاای مختلاف
اجتماع مانند خانواده ،جامعه ،رسانه و سیستم آموزشی روش پیشگیری از بزهکاری نوجوانان را نیاز
تشریح می نماید .سند دیگر ،قواعد سازمان ملل متحد برای حمایات از نوجواناان محاروم از آزادی
(قواعد هاوانا) 4می باشد .در این قواعد ،اصولی برای نوجواناان محاروم از آزادی برشامرده شاده و
استانداردهایی را برای نحاوه بازداشات ،حمایات از نوجواناانی کاه در بازداشات باه سار مایبرناد،
برنامههای آموزشی ،شولی آنها و  ...بیان میدارد.
الف) همزمانیِ بزهدیدگی و بزهکاری
در بررساای همزمااانی باازهدیاادگی و بزهکاااری اطفااال ،دو وضااعیت متفاااوت متصااور اساات؛ اول،
بزه دیدگی اطفال بزهکاری کاه بارای رفتارهاای معاارض باا قاانون اساتثمار شادهاناد؛ دوم ،اطفاال
معارض با قانونی که بدون استثمار بارای رفتارهاای مجرماناه ،بزهکااری در آنهاا نهادیاه گردیاده
است.
 .1اطفال بزهکاری که برای انجام رفتارهای معارض با قانون استثمار شدهاند:
از دیرباز ،کودکان به عنوان آلت دستی برای ارتکاب جرم مورد سو استفاده قرار گرفتاهاناد؛ حاال
در مقاطع مختلف زمانی ،این جرائم مشابه و یا متفاوت بودهاند .در زمانی اطفال برای جرائمی مانند
جیببری و تکدی گری استثمار شده و به دام باندهای مربوطه میافتادناد و در زماانی دیگار آنهاا
1. CRC
)2. UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985 (Beijing Rules
)3. UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency 1990 (Riyadh Guidelines
)4. UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 1890 (Havana Rules
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برای جرائمی مانند هرزهنگاری و فعالیت های تجااری مرباو باه فحشاا (پورناوگرافی) و خریاد و
فروش مواد مخدر توسط باندهای مخوفتری استثمار میگردند .ایان در حالیسات کاه پیماانناماه
حقوق کود

که استانداردها و معیارهای قانونی الزامآوری را در بردارد در سال  1919در مجماع

عمومی سازمان ملل متحد تدوین و تصویب شده و در پروتکل الحاقی آن ،همننین برخی از ماواد
پیماننامه مانند مواد  33 ،34و  ،32حمایت از کودکان در مقابل استثمار و سو اساتفاده از آنهاا در
فحشا و هرزه نگاری ،درگیری در تولید غیرقانونی و مخفیانه ماواد مخادر و روانگاردان ،فاروش و
قاچاق کودکان پی بینی شده است.
کلیه دولتها بایاد پیماان ناماه حقاوق کاود

و دو پروتکال الحااقی آن را در زمیناه شارکت

کودکان در درگیریها و مناقشات مسلحانه و جنا هاا و در زمیناه فاروش ،فحشاا و هارزهنگااری
کودکان تصویب و اجرا نمایند .کلیه شرو و استثنائاتی که کشورها برای خود قائل شدهاند کاه باا
هدف و ماهیت پیماننامه و پروتکل های الحاقی مواایرت دارناد بایاد براسااس بیانیاه ویان و برناماه
عملیاتی کنفران جهانی در زمینه حقوق بشار در ساال  1993ملوای اعاالم شاود( .سارجیو پیناهرو،
)24 :1313
بدیهی است در مواردی که کودکان برای ارتکاب جرائمی استثمار مایگردناد بیشاتر از اینکاه
بزهکار بوده و سزاوار مجازات باشند ،بزهدیادهاناد و مساتحق حمایاتهاای الزم بارای قطاع روناد
بزهدیدگی و برگرداندن آنها به شرایط عادی زندگی و پیشگیری از بزهدیادگی ثانویاه مایباشاند.
این در حالیست که وقتی یز کود

یا نوجوان برای ارتکاب جرمی دستگیر مایشاود ،ابتادائا باه

عنوان یز بزهکار به مراجع قضایی مربوطه اعزام و در بهترین حالت بعد از تعیین مجازات و اعازام
به کانون اصالح و تربیت ،به برخی مسائل مربو باه بازهدیادگی او پرداختاه مایشاود .در حالیکاه
عالوه بر بزه دیدگی که در مراحل مختلف دادرسی به وی تحمیل میگردد (موضوع بند «ب» مقاله
حاضر) ،این کود یا نوجوانی که تحت استثمار بزرگساالن و یا باندهای مربوطاه دسات باه جارم
زده است در بدو امر یز بزهدیده است و از لحظات اول کشف جارم و دساتگیری او ،مایبایسات
تمامی حمایتهایی کاه یاز طفال بازه دیاده مساتحق برخاورداری از آنسات ،در دساترس چناین
کودکی قرار داده شود.
کودکانی که برای ارتکاب رفتارهاای مجرماناه اساتثمار مایشاوند ،عاالوه بار اینکاه اجباار باه
ارتکاب اعمال مجرمانه توسط کودکان ،خود موجاب بازهدیادگی آنهاسات ،باه انحاا مختلاف از
طرف باندهای مربو و بزرگساالن به کرات مورد خشاونتهاای جسامی و جنسای و روانای قارار
می گیرند .با این وصف بدیهی است که وقتی کودکی با این شرایط بعناوان بزهکاار مقابال مراجاع
تعقیب و قضایی قرار میگیرد قبل از هر اقدامی میبایست بعناوان طفلای بازهدیاده از حمایاتهاای
مربوطه برخوردار گردد.
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 .2اطفال ِ معارض با قانون که بدون استثمار برای رفتارهای مجرمانه ،بزهدیدگی در
آنها نهادینه گردیده است:
با نادیده گرفتن اقدامات الزم در راستای پیشگیریهای اجتماعی جامعهمدار و رشدمدار ،در برخای
موارد اط فاال گارای باه انحرافاات و ارتکااب رفتارهاای ضاداجتماعی و معاارض باا قاانون پیادا
مینمایند.
انسان به عنوان موجودی اجتماعی بالفاصله پ
اجتماعی قرار دارد و شخصیت

از تولد و حتی قبل از آن نیز تحت تسثیر محایط

در تعامل با محیط اجتماعی پیرامون وی شکل میگیرد .این محیط

اجتماعی متشکل از محیط اجتماعی کالن و خ ُُرد است .در ب ُُعد محایط اجتمااعی کاالن فارد تحات
تاااثیر سیاسااتگااذاریهااای کااالن اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگاای اساات کااه در قالااب پیشااگیری
جامعهمدار در جرمشناسی کالن از آن بحث میشود و در ب ُُعد محیط اجتماعی خارد یاا نزدیاز باه
خرد نهادهای جامعه پذیری نخستین که فرد اولین ارتباطات اجتماعی را با آنان برقرار میکناد یعنای
خانواده ،مدرسه ،گروه همساالن و رسانه مورد بحث قرار میگیرد .لاذا پیشاگیری اجتمااعی باه دو
شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشادمدار تقسایم مایشاود .در پیشاگیری جامعاهمادار کاه
قدیمیترین و رایجترین شکل پیشگیری غیرکیفری است ،اقدامات اجتماعی ،اقتصاادی و فرهنگای
پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال میشود و در پیشگیری اجتماعی رشادمدار عوامال خطار
گرای

افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعهپذیری نخستین خانواده ،مدرسه و گاروه همسااالن

مورد شناسایی و ارزیابی قرار میگیرد و با اتخاذ تدابیر مناسب و مرتفع کردن شرایط خطار در ایان
محیطها پیشگیری را محقق مینماید( .مهدوی29 :1391 ،؛ باه نقال از خواجاهناوری-319 :1313 ،
)399
اصوال در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ،اقدامات زیربناایی اقتصاادی ،اجتمااعی ،فرهنگای در
سطح کالن جامعه و در سیاستگذاریهای کلی مدنظر مایباشاد .تخصایس سارمایهگاذاریهاای
بلندمدت ،مساعی همه جانبه ،گردآوری اطالعات ،در اولویت قرار دادن رفااه افاراد جامعاه توساط
دولت و عملکرد صحیح و باه موقاع ،افازای آگااهی و تارویج ارزشهاای عااری از خشاونت ،و
خالصه اینکه ایجاد توییر و تحولی واقعی در وضعیت زندگی اطفال مستلزم دخالت مساتقیم دولات
میباشد.
پیشگیری جامعهمدار راهبرد نسبتا زمانبری برای پیشگیری از جرم ترسیم مایکناد .ایان ناوع از
پیشگیری در ایاران عاالوه بار صادر بناد  3اصال  132قاانون اساسای کاه اصال راهباردی «حقاوق
پیشگیری ایران» محسوب می شود ،در اصول راهبردی دیگار قاانون اساسای نیاز ماورد اشااره قارار
گرفته است :تسکید بر اهمیت خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه (اصل دهم) ،حمایات از ماادران
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در نگهداری و تربیت فرزندان (اصل بیست و یکم) ،فراهم کردن فرصتهای شولی (اصل بیست و
هشتم) ،تسکید بر فراهم ساختن وساایل آماوزش و پارورش رایگاان تاا پایاان دوره متوساط (اصال
سی ام) ،تسمین مسکن متناسب با نیاز افراد (اصل سی و یکم) و تنظیم اقتصااد ایاران باه گوناهای کاه
نیازهای اساسی انسان در جریان رشد (مساکن ،خاورا  ،پوشاا  ،بهداشات ،درماان ،آماوزش و
پرورش ،تشکیل خانواده و اشتوال کامل) تسمین شود( .اصل چهال و ساوم) (ابراهیمای-29 :1392 ،
)21
پی بینی هایی از این دست در قوانین عادی نیز به چشام مایخاورد؛ از جملاه در قاانون مادنی،
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ،قانون تاسمین فرزنادان و کودکاان بایسرپرسات ،قاانون
ساختار نظام جامع رفاه و تسمین اجتماعی ،آئیننامه ساماندهی کودکان خیاباانی ،آئاینناماه اجرایای
شیرخوارگاهها و مهدکود ها و قانون حمایت خانواده و ....
فقر عالوه بر اینکه یکی از مهمترین وضعیتهای مخاطرهآمیز محیطای بارای هماه جامعاه و باه
ویوه اطفال میباشد ،زمینه بسیاری از وضعیتهاای مخااطرهآمیاز شخصای یاا خاانوادگی را فاراهم
میکند .برای مثال از مهمترین عوامل طالق ،به وجود آمدن اطفال معارض با قانون ،ازدواج اطفال،
قاچاق اطفال ،کار اطفال و بسیاری از وضاعیتهاای دیگار ،فقار مایباشاد .فقار رابطاه نزدیکای باا
بدرفتاری و به خصوص بیتوجهی دارد و به خصوص وقتی که با دیگار عوامال خطار هماراه شاود
احتمال بدرفتاری را افزای

میدهد( .عباسزاده ،133 :1313 ،به نقل از دار

و پندی)1992 ،1

عالوه بر فقر سایر معضاالت اجتمااعی در حاوزههاای مختلاف اقتصاادی ،بهداشاتی ،پزشاکی،
فرهنگی و آموزشی و  ...در رشد و تعلیم و تربیت اطفال تسثیر سو داشاته و پا از بازهدیاده واقاع
نمودن آنها ،در برخی موارد منجر به بزهکاریشان میگردد؛ لذا در عملکرد دولت در سطح کاالن
و اقدامات زیربنایی به نظر اقداماتی در حوزههای مذکور از اهمیت ویوهای برخوردار است.
در پیشگیری رشدمدار که به معنای مداخلاه در دورههاای مختلاف رشاد کودکاان و نوجواناان
بزهکار به منظور پیشگیری از مزمن شدن بزهکااری در آیناده باوده ،تسکیاد بار بزهکااری مالحظاه
می شود .در پیشاگیری زودرس یاا رشادمدار مبااحثی مانناد اقادامات قبال از تولاد و حتای قبال از
بارداری در راستای تعلیم و آموزش به خانوادهها ،سپ برنامههای پیشگیری رشدمدار با محوریات
خانواده جهت آموزش والدین کود برای فراهمسازی محایط رشاد صاحیح فرزندانشاان مطارح
است .پ از آن در مهدکود ها با طراحی بازیهای قاعدهدار و هدفمند و هشدارهای مناسب در
راسااتای چگااونگی زناادگی باادون مبااتال شاادن بااه ویااروسهااای اجتماااعی ماادنظر اساات .سااپ
نق آفرینی مدارس در باال بردن توانایی و سطح مسائولیتپاذیری کودکاان باا افازای مشاارکت
آنها در فعالیت های مدرسه ،افزای

اعتماد به نفا

آنهاا ،آشانا نمودنشاان باا خطارات اجتمااعی،
1. Drake & Pandy
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جرائم و نحوه مقابله با آلوده شدن به ارتکاب آنها مورد بحث قارار مایگیارد و باه هماین ترتیاب
ادامه این روند رشد در اجتماع صورت میگیرد.
نگاهی به رویکرد بینالمللی و تدابیر ملی در رابطه با پیشاگیری از جارم نشااندهناده محوریات
پیشگیری رشدمدار در سیاست جنایی سازمانهای بینالمللی از جمله ساازمان ملال متحاد ،شاورای
اروپا و آمریکای شمالی است( .مهدوی)39 :1391 ،
عدم توجه به هر یز از اقدامات پیشگیرانه اجتماعی جامعه مادار و رشادمدار ،نادیاده انگاشاتن
حقوق بنیادین اطفال است .طفلی که حقوق بنیادین او نادیده گرفته شده ،قطعا بزهدیده اسات ،پا
ابتدا بزهدیدگی در این اطفال مازمن مای شاود و ساپ

در گاذر زماان باا کمبودهاا در حاوزههاای

پی گفته برخی از این اطفال به سمت رفتارهای معارض با قانون گرای پیدا میکنند.
خشونت در خانه و فشار حاصال از فقار مازمن تاوام باا فقادان ساامانههاای کارآماد مراقبات و
حمایت ،به نقض قانون توسط بسیاری از کودکان منجر میشود .خشونت در خانواده و سو رفتار باا
کود  ،عامل اصلی مهاجرت کودکان از خانه به خیابانها اسات .زماانی کاه کودکاان در خیاباان
زندگی میکنند بسیاری از آنها در رفتارهای پرخطری برای زنده ماندن درگیر میشوند که باعاث
میشود به نوعی قانون را نقض کنند از جمله دزدیهای کوچز ،پرسهزدن ،تکدیگری و فحشا.
ب) بزهدیدگی در مراحل مختلف دادرسی
اطفال معارض با قانون با کشف جارائم ارتکاابی توساط آنهاا و دستگیریشاان ،در فرآیناد سیساتم
و تحقیقات توسط مقام قضاایی گرفتاه

عدالت کیفری قرار میگیرند؛ از مرحله بازجوئیهای پلی
تا محاکمه و تعیین مجازات و اجرای حکم.
اطفالی که میتوان از آنها به عناوان اطفاال بزهکاار – بازهدیاده یااد کارد ،پا

از پشات سار

گذاشتن بزهدیدگی های ناشی از استثمارشان و یا نادیده گرفتن حقوق بنیادینشاان ،باا ورود باه ایان
فرآیند ،بار دیگر در معرض بزهدیدگی واقع میشوند.
در نظام هاای دادرسای کیفاری غالاب کشاورها ،باا توجاه باه دساتآوردهاای علاوم جناایی و
جرمشناسی و توصیه اسناد بین المللای ،دادگااه ویاوه اطفاال باا صاالحیت اختصاصای رسایدگی باه
اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است.
دادرسی ویوه اطفال به مجموعه قواعدی منساجم گفتاه مایشاود کاه در زمیناه کشاف جارم و
تعقیب ،تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کود و نوجوان با مقامات انتظاامی
و قضایی به لحاظ ارتکاب عمل موایر با قانون ،تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تاسمین هادف
دادرسی انسانی ،حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان ،رعایت گردد( .مؤذن زادگان)31 :1313 ،
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تا قبل از انقالب مشروطه ،محاکم شرعی با توجه به فقدان مسئولیت کیفاری صاوار ،باا الهاام از
احکام اسالمی از حیث صدور حکم و مجازات ،بین اطفال و بزرگساالن تفاوت قائال بودناد ،ولای
رسیدگی به جرائم اطفال از نظر آئین دادرسی همانند بزرگساالن باود .باا تصاویب قاانون مجاازات
عمومی سال  ،1394فصل هشتم قانون مزبور مواد  34تا  39به موضوع کیفیات رسایدگی باه جارائم
صوار و مجازات آنها اختصاص یافت که رسیدگی به جرائم گروههای مختلف سنی صوار اگرچاه
جرم ارتکابی جنایت باشد ،در صالحیت دادگاه جنحه بود ،مگر اینکه شریز یا معااون در دادگااه
دیگری محاکمه میشد .عوامل مشدده کیفر از جمله تکرار جرم نسبت به آنهاا اجارا نمایشاد .در
این قانون به نگهداری اطفال در دارالتسدیاب اشااره شاده باود بادون اینکاه مشخصاات آن و شایوه
نگهداری صوار را معلوم کرده باشد( .حیدری)122-123 :1311 ،
این ترتیبات ادامه داشت و تا قبل از قانون تشکیل دادگاههای اطفال مصاوب ساال  1331مرجاع
قضایی مستقل واجد صالحیت بارای رسایدگی باه اتهاام اطفاال و نوجواناان پای بینای نشاده باود.
قانونگذار در تدوین قانون مزبور به نوعی ،به سیاست جناایی مشاارکتی روی آورد .ایان قاانون هار
چند بزهکاری و نه انحراف اطفال را مدنظر داشت ،لیکن عالوه بر وضع مقررات خاص و گساترده
ناار به رسیدگی ،خانواد ه ،معتمدین محل ،برخای نهادهاا و غیاره را در امار پیشاگیری و مباارزه باا
بزهکاران طفل و نوجاوان ساهیم کارد .در ایان قاانون از دساتآوردهاای جارمشناسای و تجاارب
کشورهای دیگر در برخورد با اطفال بهره گرفته شده بود .ساازوکار دادرسای در ایان قاانون چناین
بود:
 -1تشکیل دادگاه اطفال در مرکز هر شهرستان
 -2ایجاد کانون اصالح و تربیت در معیت دادگاههای مذکور (آشوری.)24 :1392 ،
حسب مادۀ  3این قانون ،دادگاه اطفال محل ارتکاب جرم یا محل اقامت و یاا محال دساتگیری
طفل صالحیت رسیدگی داشت .این موضوع از حیث تسهیل در رسیدگی و تعیین تکلیاف هار چاه
سریعتر طفل در انجام تحقیقات ،دادرسی و صدور حکم ،مبتنی بر اصول دادرسی کیفری باود .اماا
به دلیل اینکه اجرای این قانون به مدت هفت سال باه تعویاق افتااد و باه عاالوه در بسایاری از نقاا
کشور کانون های اصالح و تربیت تشکیل نشاده باود و حساب قاانون ،تسسای دادگااه اختصاصای
اطفال ،منو به تشکیل کانون اصالح و تربیت بود ،لذا در نقاطی که کانون تسسی نشده بود ،فاقاد
دادگاه اطفال بود و اطفال بزهکار طباق هماان ماواد قاانون مجاازات عماومی محاکماه و مجاازات
میشدند .همننین در مراکزی که کانون تسسی شده اما دادگاه اطفال تشکیل نشده بود ،رسایدگی
به جرائم صوار در دادگاه های جنحه ولی مطابق با قانون تشکیل دادگاه اطفال صورت میگرفات و
در مناطقی که امکاناات ایجااد کاانون اصاالح و تربیات وجاود نداشات ،اطفاال بزهکاار در سانین
مختلف در سالنهای عمومی تحت عنوان «دارالتسدیب» نگهداری میشدند ،در عین حال این قاانون
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مزایایی از جمله استفاده از مشاورین ،قضات متخصس و مجرب ،حضاور وکیال در دادرسایهاای
جنایی ،بررسی شخصیت طفل بزهکار ،سری بودن دادرسی اطفال ،ساده بودن تشاریفات دادرسای،
تفویض اختیارات دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی به قاضی دادگاه و امکان تجدیادنظر قاانونی
در حکم خود به موجب توییر اوضاع و احوال طفل را داشت( .حیدری)123-124 :1311 ،
نقایس فوق موجب شد قانونگذار قانون مجازات عمومی را در خرداد ماه  1332اصالح نماید.
این قانون از حیث تعیاین مجاازات ،اطفاال را باه  2تاا  12ساال 12 ،تاا  11ساال تقسایم کارده باود.
همننین به دادگاه اختیار داده شد برحسب گزارشهایی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتسدیاب
دریافت می کند ،در تصمیمات قطعای ساابق خاود یاز باار تجدیادنظر کناد ،مادت نگهاداری را
کاه داده و یا دستور تسلیم طفل به ولی یا سرپرست او را صادر نماید.
پ از انقاالب الیحاه قاانونی تشاکیل دادگااههاای عماومی  ،1331مصاوب شاورای انقاالب،
رسیدگی را یز درجهای و مقرر داشت که دادگاههای حقوقی و کیفری از سه نفر قاضای تشاکیل
شوند .مادۀ  12این قانون مقرر داشت « :به جرائم اطفاال در دادگااه جازا باه ترتیاب مقارر در قاانون
تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد» .بدین ترتیب هر چند رسیدگی به جرائم اطفاال
با ترکیبی که قانون تشکیل دادگاههای اطفال تعیین کرده بود از بین رفت ،با این همه قانونگذار باه
ضرورت رعایت آئین رسیدگی دادگاههای اطفال تسکید کرد( .آشوری)21-29 :1392 ،
با تصویب قانون اصاالح برخای از ماواد قاانون آئاین دادرسای کیفاری مصاوب ساال  ،1321و
تشکیل دادگاههای کیفری  1و  ،2دادگاه ویوه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی باه اتهاماات
اطفال و نوجوانان برحسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صالحیت دادگاههای کیفاری  1و  2قارار
گرفت .در قانون راجع به مجازات اسالمی و اصالحیه آن در سال  1339مال مسائولیت کیفاری،
رسیدن به سن بلوغ شرعی تعیین شد .ساپ

بارای رفاع خاال دادگااه اطفاال ،وفاق تبصارۀ مااده 1

آئیننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال  1333مقرر شد که رئای
قوه قضائیه میتواند در هر حوزه قضاایی ،هار یاز از قضاات دادگااههاای عماومی را متناساب باا
تجربه و تبحر آنان با ابالغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید .همین
رویه به موجب مادۀ  219قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب
سال  1331ادامه یافت .مادۀ  219مقرر داشت« :در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یاز یاا چناد
شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصااص داده مایشاود» .در عاین
حال در تبصره این ماده مقرر شد به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از  11سال تماام نیاز در دادگااه
اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود.
همانطور که مالحظه میشود در این قوانین دادگاه ویوهای بارای رسایدگی باه جارائم اطفاال و
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نوجوانان پی بینی نشد ،ضمن آنکه مادۀ  231همان قاانون مقارر ماینماود کاه اختصاصای باودن
بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پروندهها به آن شعب نمیباشد .در عین حاال در
برخی مناطق نه تنها دادگاه خاصی را جهت رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص ندادند ،بلکه قاضی
اطفال نیز همان قاضی بزرگساالن بود (حیدری .)123 :1311 ،لذا در نظام قضایی ایران دادگاه ویوه
اطفال موضوعیت نداشت و مقنن دادگااه تخصصای و ویاوهای کاه انحصاارا باه اتهاماات اطفاال و
نوجوانان رسیدگی کند ،پی بینی و مقرر نکرده بود( .خالقی)399-313 :1399 ،
نهایتا در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392باا الحاقاات و اصاالحات بعادی ،باهموجاب
مادۀ  394به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجواناان
رسیدگی میشود .در مادۀ  313نیز دادگاه کیفری یز ویوه رسیدگی به جرائم نوجوانان پی بینای
گردیده تا در صورتی که اطفاال و نوجواناان مرتکاب یکای از جارائم مشامول صاالحیت دادگااه
کیفری یز یا انقالب شوند ،در دادگاه مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد و متهم از کلیاه امتیاازاتی
که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود بهرهمند میگردد .تشکیالت و ترتیاب رسایدگی در
دادگاه اطفال و نوجوانان نیز در مواد  491تا  413قانون مذکور پی بینی گردیده است.
دادسرای اطفال و نوجوانان نیز در مادۀ  213این قانون پی بینی گردیاده و تحقیقاات مقادماتی
جرائم افراد  13تا  11سال به جز جرائم موضوع مواد  392و  349قانون که بطور مستقیم در دادگااه
صورت میگیرد ،در این دادسرا به عمل میآید .ضابطان دادگستری نیز اجاازه تحقیقاات مقادماتی
از طفل یا نوجوان را به موجب تبصره  2ماده  213ندارند و در صورت دستگیری طفل یاا نوجاوان،
موافند متهم را حسب مورد ،فوری به دادسرا یا دادگااه اطفاال و نوجواناان تحویال دهناد .انقضاا
وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
تشکیل پرونده شخصیت نیز به موجب مادۀ  212این قاانون ،عاالوه بار ماوارد ماذکور در ماادۀ
 ،293در جرائم تعزیری درجه پنج و ش
اطفال و نوجوانان الزامی است.

نیز در مورد اطفال و نوجوانان توساط دادسارا یاا دادگااه

به موجب مادۀ  444این قانون مرجع رسایدگی باه درخواسات تجدیادنظر از آرا و تصامیمات
دادگاه اطفال و نوجوانان ،نیز شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقارر در
این قانون و با ابالغ رئی قوه قضائیه تعیین مایگاردد .مرجاع فرجاامخاواهی از آرا و تصامیمات
دادگاه کیفری یز ویوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ،دیوان عالی کشور اسات .ماادۀ 443
نیز مقرر داشته« :آرا دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است».
حضور مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی ،روانشناسی ،جرمشناسی ،مددکاری اجتمااعی،
دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجواناان اعام از شااغل و
بازنشسته نیز در این قانون پی بینی گردیده است.
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در مادۀ  31قانون نیز آمده است« :به منظور حسان اجارای وااایف ضاابطان در ماورد اطفاال و
ویوه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تشکیل میشاود.

نوجوانان ،پلی

واایف و حدود اختیارات آن به موجب الیحهای است که توسط رئی

قوه قضائیه تهیه میشود».

در مواد  323به بعد نیز کانونهای اصاالح و تربیات تعریاف و بازدیاد از آنهاا توساط قضاات
دادگاه اطفال و نوجوانان پی بینی شده است.
با پیشینه ای که از دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان گذشت وضعیت بزهدیادگی آنهاا در ساه
مرحله ذیل قابل بررسی است:
 .1مرحله تحقیق و رسیدگی:
اصوال اولین برخورد اطفال و نوجوانان معارض با قانون در سیستم عدالت کیفری ،با مراجع انتظامی
و سپ دادسرا و یا دادگاه میباشد.
پلی مشخصا جز مهمی از فرآیند دادرسی نوجوانان است .در واقع ،پلی تعیین مایکناد کاه
چه کسی مشتری دادرسی رسمی نوجوانان شود .وقتی شهروندان مطمئن شوند که نوجوانان درگیار
مشکالت اخالقی و غیرقانونی شدهاند و به دنبال کمز یز نهاد رسمی دادرسی نوجواناان باشاند،
مراجعه میکنند( .الرود و رایدر)194 :1392 ،

معموال به پلی
به منظور در

نق

پلی

در جامعه امروزی ،بررسی «حقوق و واایف» و همننین «الگوهاای

رفتارهای مورد تسیید» برای آنهاا در اجارای قاانون ضارورت دارد .ایان نقا هاا هام دارای ابعااد
اجتماعی و هم روانی میباشند.
از نظار اجتمااعی ،نقا پلای شاامل موقعیاات اماور پلیسای در میااان سااختارهای اجتماااعی و
فعالیتهای افرادی است که واایف پلیسی را انجام مایدهناد .بادیهی اسات کاه پلای  ،قادرت و
مسئولیت قابل مالحظهای دارد و واایف متنوعی را به عنوان بخشی از شول خود انجام مایدهاد .از
نظر روانی ،نق پلی ترکیبی از عقاید و دیدگاههایی است که مردم (از جمله خاود افاراد پلای )
در مورد پلی
همراه است.
نق

پلی

دارند .کامال بدیهی است که نق

پلی

در جامعه معاصر پینیاده و اغلاب باا تان

از سه وایفه اصلی تشکیل میشود :اجارای قاانون ،خادمات و حفاظ نظام عماومی

نق اجرای قانون پلی  ،بر روی کشف ،دستگیری و پیشگیری از رفتار غیرقانونی و مجموعهای از
مدار برای پیگرد پروندهها در دادگاه میتوان استفاده کارد ،معطاوف مایشاود .نقا خادماتی
پلی شامل تالشهای پلی برای کمز به شهروندان به روشهای مختلف میباشد؛ مانند کماز
به رانندگانی که خودروشان خاموش شده است ،ارائه کمزهای اولیه باه افاراد مجاروح یاا بیماار،
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همراهی آمبوالن

یا خودروهای آت نشانی و  . ...نق

مداخله در شرایط مخل آرام

حفظ نظم عمومی ،تالشهای پلی

بارای

و یادگیریهای بین دو یا چند فارد را شاامل مایشاود؛ مانناد حال

اختالف بین کارمند فروشگاه و مشتری ،برخورد با گروهی از دانشجویان پرسروصادا کاه در یاز
مهمانی گروهی هستند و . ...
نق

حفظ نظم عمومی پلی

بنا به دالیلی مهم است؛ اول اینکه ،فعالیتهای حفظ نظم عمومی

بیشترین درصد فعالیت پلی را تشکیل میدهد .دوم اینکه ،فعالیتهای مخل نظام عماومی تواناایی
تبدیل به خشونت را دارند .سوم اینکه ،پلی در بررسی مسائل نظم عمومی احتیا قابل مالحظهای
مرتباا باا

دارد .چهارم اینکه ،این مسائل معموال نوجوانان و خانوادههایشان را درگیر میکناد .پلای

نوجوانانی مواجه میشود که ممکن است توسط پلی و بعضی افراد جامعه باه عناوان تهدیدکنناده
نظم عمومی شناخته شوند .به هر حاال ،مناساب تارین واکان پلای باه مساائل تهدیدکنناده نظام
عمومی همیشه مشخس نیست .افسران پلی ممکن است احساس کنند که گروهی از نوجواناان در
یز گوشه خیابان نشانۀ یز موقعیت بالقوه مسئلهساز است که نیاز باه مداخلاه دارد؛ اماا نوجواناان
دارای حق قانونی برای اجتماع و ابراز خود میباشند ،حقی که پلی ملزم به حفااات از آن اسات.
اگر پلی توانایی متفرق کردن نوجوانان سرک را نداشته باشد ،ممکن است شاهروندان شاکایت
کنند که پلی بیتسثیر است یا توجه نمیکند .اگر گاروه را متفارق کنناد ،اتهاام آزار پلیسای را باه
روی خود گشودهاند .دیدگاهها و رفتارهایی که توسط پلی
داده میشود ،نق

و نوجوانان در این رودروییهاا نشاان

بسزایی در شکلگیری دیدگاههایی که هر کدام در ماورد یکادیگر دارناد ایفاا

میکند .بسیاری از افراد پلی اذعان دارند که دستگیری نوجوانان برای اعمال غیرقاانونی کوچاز
آسیبزننده است و بهتر است به روشهای غیررسمی با آن مواجه شاوند؛ چاون برخاورد پلای باا
نوجوانان مکررا رخ میدهد ،آنها اغلب در شرایطی پر از استرس واقع میشوند و نق

مهمی را در

شکل گیری رفتار متقابل پلی و نوجوانان ،ایفا میکنند؛ بنابراین ضروری اسات کاه پلای
برخورد با جوانان به دقت آموزش ببیند( .الرود و رایدر)194 :1392 ،
در ایران تشکیل پلای

درباارۀ

اطفاال و نوجواناان در ماادۀ  31قاانون آئایندادرسای کیفاری  1392باا

اصطالحات  1394پی بینی گردید؛ البته آئاین ناماه اجرایای آن تااکنون تصاویب نگردیاده اسات.
معالوصف در دیماه  ،1394فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مصاحبهای با ایرنا به راهاندازی پلی
اطفال و نوجوانان در پایتخت اشاره کرد؛ با این توضیح که همزمان با تصویب و ابالغ قانون جدیاد
آئین دادرسی کیفری و به استناد مادۀ  31این قانون ،زمینه راهاندازی این پلای تخصصای فاراهم و
فعالیت پلی تخصصی اطفاال و نوجواناان از اماروز در تهاران بازرگ آغااز شاد .در ایان نهااد از
کارشناسان ارشد زن و مرد متخصس درعلوم اجتماعی ،روانشناسی و نیز مشاوره ،بهره گرفتاه شاده
تا به امور اطفال و نوجوانان بزهکار و بزهدیده رسیدگی کنند .رسیدگی به آسایبهاای کودکاان و
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نوجوانااان و پیشااگیری از وقااوع جاارائم در ایاان ساان و تفکیااز جاارایم کودکااان و نوجوانااان از
بزرگساالن یکی از اهداف ایجاد این پلی

میباشد .باه دلیال اینکاه شاالوده شخصایت کودکاان و

نوجوانان به صورت کامل شکل نگرفته و سو استفاده از آنهاا در ایان سان مایتواناد باعاث باروز
جرائم در بزرگسالی آنها شود ،پلی

پایتخت با ایجاد پلی

اطفال و نوجوانان سعی در جلاوگیری

از بروز آسیبهای اجتماعی برای آنان که خود نوعی بزهدیاده محساوب مایشاوند ،دارد .بار ایان
اساس در این نهاد از پلی های زن که برخورد عاطفیتری باا کودکاان و نوجواناان دارناد اساتفاده
می شود تا کودکان و نوجوانان از حمایت قانونی بیشتری در برابر خطرات برخوردار شاوند .تماامی
کارکنان این پلی

تخصصی ضابط قضایی هستند و در کالنتریها و پلی های تخصصای پایتخات

اقاادامات خااود را در زمینااه رساایدگی بااه جاارائم اطفااال و نوجوانااان دنبااال خواهنااد کاارد( .ایرنااا،
)1394/19/1
با توجه به مراتب فوق نوآوری قانون آئین دادرسی کیفری نیز که در تیرماه  1394اجرایی شاد،
تاکنون در پیچ و خم تصویب آئیننامهای مانده است که هنوز انجاام نشاده اسات و ماوارد اعالمای
فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز فقط حکایت از انجام امور مقدماتی ،آن هم فقط در تهران دارد.
با این وصف اطفال و نوجوانان بزهکار ،در صورت دستگیری به کالنتری و مراجع انتظامی کاه
بزرگساالن برده میشوند ،میروند .البته به موجب تبصرۀ  2مادۀ  213قاانون آئایندادرسای کیفاری
ضابطان دادگستری اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارناد و در صاورت دساتگیری
طفل یا نوجوان ،موافند متهم را حسب مورد ،فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجواناان تحویال
دهند .انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجاوع باه دادسارا یاا دادگااه اطفاال و نوجواناان
نیست.
در عمل با توجه به کمبود نیرو و  ...این امکان بارای ضاابطان دادگساتری وجاود نادارد کاه باه
محض دستگیری یز طفل یا نوجاوان فاورا او را نازد مقاام قضاایی ببرناد و در ماوارد بسایاری باه
کالنتری میروند و با یز مسمور بدرقه ،چند متهم طفل یاا نوجاوان از کالنتاری ،راهای دادسارا یاا
دادگاه میشوند.
با توجه به نق مهم و مؤثر پلی در اولین مرحله ورود طفل یاا نوجاوان معاارض باا قاانون باه
سیستم عدالت کیفری ناگفته پیداست که نداشتن پلای تخصصای در ایان راساتا در غالاب ماوارد
موجب بزهدیدگی ثانوی این کودکان میشود.
در مرحله تحقیق در مراجع قضایی نیز ،علیرغم اینکه قضات دادسرا و دادگاه اطفال و نوجواناان
ابالغ ویوه از ریاست قوهقضائیه دارناد ،آماوزشهاای الزم در رسایدگی باه پرونادههاای کودکاان
معارض با قانون و نحوه برخورد با آنها بصورت دائمی و نظارتهای مساتمر صاورت نمایگیارد؛
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ضمن اینکه در کنار قضات ،تعدادی کارمند نیز در این مجموعهها مشاوول باه خادمت هساتند کاه
هینگونه آموزشی جهت انجام کار خود در این مراجع قضایی ویوه ندیدهاند.
 .2مرحله تعیین مجازات:
سیاست جنایی افتراقی و کارآمد ،تدابیر علمی– کاربردی در حاوزههاای تقناین ،قضاا و اجراسات.
نظام تقنینی ایران در حوزه بزهکاری اطفال و نوجوانان پ از حدود دو دهاه از اواخار دهاه هفتااد
خورشیدی به بعد ،پیرو تالش مستمر جمعای از اساتادان برجساته حقاوق کیفاری و جارمشناسای و
برخی قضات آگاه ،مبادرت به تصاویب دو قاانون مجاازات اساالمی مصاوب  1392و قاانون آئاین
دادرسی کیفری مصوب  1392با اصالحات  1394کرد.
مواد  11و  19قانون مجازات اسالمی در راستای تحقق قواعد مادۀ  49پیماننامه حقوق کاود
مصوب  1919سازمان ملل متحد ،در گاامی رو باه جلاو در جارائم مساتوجب تعزیار ،حاداقل سان
شروع مسئولیت کیفری ( 9سال تمام خورشیدی) را بدون تبعیض جنسیتی و سان مسائولیت پلکاانی
یا تدریجی را ( 13-11 ،12-13 ،9-12سالگی) ضمن تعیین رژیم متفااوت واکان هاای اجتمااعی
(مجازاتها و اقدامات تسمینی و تربیتی) متفاوت از بزرگساالن پذیرفت.
هر چند که خأل قواعد مذکور در اعمال جارائم مساتوجب حادود و قصااص ،همنناان وجاود
دارد ،اما در صورت اعمال بیان

و تفسایر کاود

مداراناه توساط قضاات دادگااه هاای اطفاال و

نوجوانان ودادگاه های کیفری یز ویوه نوجوانان و قضات دیوان عاالی کشاور از مااده  91قاانون
مجازات اسالمی ،مبنی بر فرض غیرقابل رد ،احراز رشد یا کمال عقال و تشاخیس حرمات شارعی
اعمال مجرمانه ارتکابی بعد  11سالگی تمام ،خأل مزبور مرتفع است .تبصرۀ همان ماده لحاظ فارض
مزبور را برای قضات ،قانونی می داند و قضات از هر طریاق ممکان ،هار چناد باا تشاخیس و تبیاین
خود ،میتوانند رشد جزایی یا کمال عقل و تشخیس ماهیت و حرمت شرعی را فقط برای اشخاص
دارای  11سال تمام خورشیدی احراز کنند( .مؤذنزادگان)21-22 :1392 ،
البته این واقعیت ،غیرقابل انکار است که با لحاظ مادۀ  91قانون مجازات اسالمی امکاان صادور
حکم قصاص و اعدام برای نوجوانان  13تا  11سال همواره فاراهم اسات و ایان امار باا کنوانسایون
حقوق کود

در تعارض است.

قانون مجازات اسالمی ،کودکان و نوجوانان را به منزله «بزهکار» نگریسته است زیرا برای آناان
ضمانت اجراهای جنایی نیز در نظر می گیرد .حتی در واگذاری تربیت به عهدۀ سرپرستِ کاود ،
یز نوع ضمانت اجرای قانونی از جن جنایی پی بینی شده است .وانگهی ،نگهاداری نوجواناان
در کانون اصالح و تربیت ،یاز اقادام تاسمینی و تربیتای ساالب آزادیسات کاه باا ماهیات «حاب »
شباهت دارند .چنین نگرشی ،با تسکید بر رویکردهای سزاگرایانه ،در تعارض با حاقهاای شناساایی
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شدۀ کودکان در سطح بینالمللی است( .رایجیان اصل)141-142 :1399 ،
 .3مرحله اجرای حکم و پس از آن:
پ از صدور حکم محکومیت برای اطفال و نوجوانان معارض با قانون ،خصوصاا در ماواردی کاه
منجر به حب

آنها میشود ،فرآیند دیگری بارای بازهدیادگی ثاانویشاان پای

روی آنهاا قارار

میگیرد.
در قانون مجازات اسالمی  1392پی بینی گردیده که دادگاه مایتواناد در ماورد تماام جارائم
تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان ،صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجاازات را معلاق کناد
(ماده  .)94همننین محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است (ماده  )93و . ...
علیرغم این تمهیدات چناننه طفل یا نوجوان به کانون اصالح و تربیت فرستاده شود ،عاالوه بار
اینکه آزادی او سلب میگردد ،وی در معرض خطر بزهدیدگی توسط افراد مرتبط با ایان کودکاان
در کانون اصالح و تربیت قرار میگیرد.
پ از آزادی طفل از کانون اصالح و تربیت نیز هینگونه تمهیدات حمایتی اندیشیده نمیشود
و مجددا طفل با همان شرایط سابق به جامعه برمی گردد .مسائولیت کاانون اصاالح و تربیات پشات
درهای آن ،پ

از خروج کود

از آنجا ،تمام میشود .در حالیکه جهت پیشگیری از تکرار جرم

توسط این کود  ،اقدامات حمایتی در این دوره بسیار حائز اهمیت و سرنوشتساز میباشد.
ج) اتخاذ تدابیر حمایتی
از مطالب پی گفته ،واضح و مبرهن است که اطفال و نوجوانان معارض با قانون که خاود در واقاع
به نوعی بزه دیده هستند با ورود به فرآیند سیستم عدالت کیفری ،بزهدیدگیهای دیگاری را تجرباه
خواهند کرد.
در جهت حمایات از ایان اطفاال و نوجواناان مایتاوان باا شایوههاای رسایدگی مناساب مانناد
قضازدایی ،از ورود این اطفال و نوجوانان به سیستم عدالت کیفاری جلاوگیری کارد و در صاورت
ورود در این سیستم نیز اقدامات حمایتی باید اتخاذ گردد تا اوال آنها با بازهدیادگی ثاانوی روبارو
نشوند ،ثانیا به بازپروری و ترمیم صدمات وارده به آنها پرداخته شود .با توجه به اینکه در قاوانین ماا
چندان به این اقدامات حمایتی پرداخته نشده است ،با ذکر نمونههایی از ایان اقادامات در انگلساتان
میتوان با بومیسازی آنها ،بهره الزم را برد.
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 .1انتخاب شیوه رسیدگی مناسب به بزهکاری اطفال:
غیررسمی ساازی بار مبناای یاز سلساله دیادگاههاای نظاری ،ضارورتهاای اجرایای – عملای و
دیدگاههای انتقادی بنا گردیده (مهرا 14 :1312 ،به نقل از کوهن )1913 ،1که به منظاور باه چاال
کشیدن مشروعیت کل نظام عدالت کیفری نوجوانان مطرح شده است .دیدگاههاای غیررسامی باه
طور کلی مالحظات رسمی را زیر سوال میبرند ،به این دلیل که فرآیندهای رسمی کیفاری خااص
اطفال و نوجوانان ،اساسا آنان را با برچسبهای مجرمانه ان میزنند .چنین برچسابزنای ،توساط
مراجع دولتی به صورت یکدست انجام نمیشود ،چرا که نسبت به اطفاال مؤناث ،اطفاال متعلاق باه
طبقه کارگر و سیاه پوستان بیشتر اعمال میشود .بعالوه برچسبزنی باعاث واکان هاای اجتمااعی
منفی میگردد که به نوبه خود دارای پیامدهای خاصای اسات( .مهارا 14 :1312 ،باه نقال از بکار،2
)1923
در مورد بزهکاری اطفال ،قضازدایی و توییر در نحوه رسیدگی پیشنهاد میگردد .در این راساتا،
دولت ها به منظور رسیدگی به مواردی که کودکان قوانین جزایی را نقض مایکنناد بایاد قاوانین و
آئین دادرسی را تصویب و ارتقا دهند ،بدون متوسل شدن باه آئاین دادرسای قضاایی ،کاه حقاوق
انسانی و امنیت حقوقی این اطفال را با احترام کامل فاراهم نمایاد (اصاالحات کیفاری باینالمللای،
 .)43 :2913همننین به جرائم نوجوانان بدون توسل به سیستم محاکمه رسمی رسیدگی شود ،وقتی
که این خدمات بهترین منافع را برای نوجوانان در بردارد 3و ایان کودکاان مقاارن باا حمایاتهاای
اجتماعی و خدمات و مداخالت مناسب تعقیب گردند( .همان منبع)42 ،
قضازدایی و توییر در شیوۀ رسیدگی به جرائم اطفال در مقایسه با سیستم عدالت کیفری رسامی
که می تواند بسیار سخت و سنگین بوده و نسبت باه نیازهاای کودکاانی کاه اغلاب بارای باار اول و
جرائم غیر مهم وارد این سیستم میشوند دارای مزایای متعددی میباشد.
3
معیارهااای قضااازدایی ،در عماال منجاار بااه عاادم مداخلااه ،4ااهااار یااا اخطااار رساامی  ،خاادمات

حمایتی ،2کار داوطلبانه ،3مداخله خانواده ،1معیارهای عدالت ترمیمی( 9مانند میانجیگری ،19تباادل
نظر ،)... 11،استفاده از ضوابط و معیارهای متنوع 12میگردد.
البته الزم به ذکر است که استفاده از قضازدایی همیشه مقدور نیست و در ابتادا و اولاین قادم در

1. Cohen
2. Becker
3. Council of Europe Guidelines on Child-friendly Justice; Beijing Rules, Rule 11
4. Non - intervention
5. Cautions or formal warning
6. Support services
7. Voluntary work
8. family interventions
9. Restorative justice measures
10. Mediation
11. Conferencing
12. Using a variety of measures
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هر مورد تعیین کردن این امر است که این مورد مناسب برای رسیدگی به این روش هست یاا خیار.
بعنوان مثال این شیوه رسیدگی برای جارائم سانگین مانناد قتال و تجااوز باه عناف مناساب نیسات،
همننین جایی که کود

نمی خواهد مسئولیت کار خود را بپاذیرد ،ایان روش پاساخگو نخواهاد

بود .این شیوه معموال محدود به مواردیست که کود

برای اولین بار و به ندرت برای دومین باار،

مرتکب جرم شده است و هرگز برای مجرمین به عادت نمیتواند مورد استفاده قرار بگیارد( .هماان
منبع)41-33 ،
 .2مرحله دستگیری طفل بزهکار:
اولین مواجهه کود با سیستم عدالت کیفری اثرات ماندگاری بار او باه جاا مایگاذارد ،لاذا ایان
اولین مواجهه از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این مواجهه ،اصولی میبایست رعایت گردد از
جمله حصول اطمینان از در کود  13از اطالعااتی کاه در ماورد اتهاام باه او داده مایشاود،
اطااالع دادن بااه خااانواده یااا مراقااب 14،پااذیرفتن نماینااده حقااوقی 13و تااسمین ارزیااابی طفاال قباال از
محاکمه 12به لحاظ شخصیت او و شرایط و اوضاع و احوال وی .در خصوص ارزیابی طفال قبال از
محاکمه ،یز تیم مددکاری مجارمین جاوان13،مسائول بررسای ماواردی در خصاوص شخصایت،
وضعیت زندگی ،دارایی و  ...مجرم میباشد .نموناه سااختار یاز گازارش تحقیقاات اجتمااعی در

انگلستان 11به شرح زیر است:

 -1ترتیبااات زناادگی -2 ،1روابااط خااانوادگی و شخصاای -3، 2آمااوزش ،تعلاایم و وضااعیت
اسااتخدام -4 ،3حااوالی محاال زناادگی -3 ،4ساابز زناادگی -2 ،3اجناااس و اشاایا مااورد اسااتفاده،2
-3سالمتی فیزیکی  -1 ،3احساسات و سالمت روانی -9 ،1در از خود و دیگاران -19 ،9افکاار و

رفتار -11 ،19طرز برخورد با تخلف و جرم -12 ،11انگیزه توییر کردن -13 ،12فاکتورهاای مثبات،13

13. Ensure The child understands
14. Inform parents and guardians
15. Allow legal representation
16. Secure pre-trial assessment
17. a Youth Offending Team Worker
18. Example of a social inquiry structure: ASSET - UK
1. Living arrangements
2. Family and personal relationships
3. Education, training and employment
4. Neighborhood
5. Lifestyle
6. Substance use
7. Physical health
8. Emotional and mental health
9. Perception of self and other people
10. Thinking and behavior
11. Attitudes to offending
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 -14میزان آسیبپذیری -13 ،14میزان صدمات شدید به دیگران( .13همان منبع)42 ،
در انگلستان و ولز ،هنگامی که یز کود
میگیرد پلی

(زیر سن  11سال) مورد بازداشت یا بازجویی قرار

باید یز بزرگسال واجد صالحیت را فراخواند 12 .بزرگسال مورد نظر میبایسات در

پروسااه حضااور کااود

در پلاای

شااامل بااازجویی ،13تفتاای

هویت19،حاضر باشد که جزئیات آن در قانون پلی

و بازرساای ،11تشااریفات تعیااین

و ادله کیفری  1914آمده است .در ارتباا باا

اطفال در قانون جرم و بینظمی  ،1991بزرگسال واجد صالحیت و نقا او باهعناوان تاسمینکنناده
منافع کود و افراد جوان بازداشت شاده یاا ماورد بازخواسات قارار گرفتاه توساط افسار پلای ،

تعریف شده اسات 29 .یاز بزرگساال واجاد صاالحیت عبارتسات از والادین ،مراقاب یاا ماددکار
اجتماعی ،یا اگر این افراد در دسترس نباشند ،هر شخس مسئول باالی  11سال .ایان واژه در قاانون
پلی و ادله کیفری 21 1914معرفی و در انگلستان و ولز اعمال میگردد( .پیرپوینت)991 :2991 ،22
 .3مرحله محاکمه و تعیین مجازات:
در مرحله محاکمه ،کودکان دارای حاق داشاتن مشااوره حقاوقی و مسااعدت صاحیح دیگاران در
تدار و ارائه دفاعیاتشان میباشاند .دولات هاا بایاد ایان حاق را باه منظاور مسااعدت حقاوقی در
سیستمهای حقوقی ملی در باالترین سطح ممکن تضمین کنند و مساعدت حقوقی فراهم شده بارای
بنهها باید در جهت تسمین بهترین منفعت برای کود

اولویتبندی شود ،و قابل دسترسای و چناد

زمینهایی2وابسته به چند رشته علمی مؤثر و پاسخگو به نیازهای خاص حقوقی و اجتمااعی کودکاان

باشد 3.هینگونه اخبار یا اطالعات شخصی از طفل بزهکار نباید در دسترس دیگران قارار بگیارد یاا
منتشر شود به ویوه در رسانهها ،که ممکن است این اطالعات را فاش کنند و یا باه طاور غیرمساتقیم
4
موجبات افشای هویت کود  ،تصاویر او ،نام و آدرس او و اعضای خاانوادهاش را فاراهم کنناد.
هرگونه واکنشی نسبت به مجرمان نوجوان همواره میبایست متناساب باا اوضااع و احاوال مجارم و
جرم واقع شده ،باشد 3.نهایتا در مرحله محاکمه ،2اجتناب از تسخیر غیرضروری ،3محاکمه عادالنه و
12. Motivation to change
13. Positive factors
14. Indicators of vulnerability
15. Indicators of serious harm to others

 .16این سرویس براي بزرگساالن آسيبپذیر نيز فراهم میباشد.
17. interview
18. intimate searches
19. identification procedures
)20. Section 98 (4) (a
)21. Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE
22. Pierpoint
2. Multidisciplinary
3. Council of Europe Guidelines on Child-Friendly Justice; Principles and Guidelines on Access to Legal
Aid in Criminal Justices Systems, Principle 1
4. Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justices Systems, Guideline 10
5. Beijing Rules, Rule 5
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بیطرفانه ،1محیط دوستانه ،9مشاور و نماینده حقوقی ،19حضور والدین و مراقاب ،11حاق بار شانیده

14

شدن و بیان نقطه نظرات ،12از حقوق بزهکار نوجوان میباشد .در مرحله تعیین مجازات ،13تناسب

مجازات الزم است ،مجازات باید متناسب با شدت جرم و درجه مسئولیت طفال بارای جارم باشاد.

همننین در تعیین مجازات میبایست احقاق حق 13صورت بگیرد ،به این ترتیب که کود
و جوابگوی جرم ارتکابی با مجازاتی منصفانه با نتایج معنادار برای کود

مسئول

و ارتقا تاوانبخشای او
12

و استقرار مجددش در جامعه باشد .در تعیین مجازات تدار مساعدت مورد نیاز کود نیاز در
زمینههای آموزش ،تعلیم ... ،میبایست مدنظر باشد( .اصالحات کیفری بینالمللی)34-33 :2913 ،
هنگام تعیین مجازات بایاد باه کااربرد اثاربخ

مقاررات 13توجاه ویاوه شاود ،باه عناوان مثاال

مجازاتهای اجتماعی نیاز به نظارت به وسیله مقاام صاالحیتدار دارد .در تعیاین مجاازات نیااز باه
بکارگیری افراد متخصس و حرفهای و تعلیمدیده 11مورد تسکید میباشد .قواعد پکن آماوزشهاای
حرفهای ،تعلیمات ضمن خدمت ،دورههای آموزش و روشهای مناسب دیگر را به منظور حصاول
اطمینان از صالحیت و شایستگی حرفه ای تمامی پرسانلی کاه باه پرونادههاای کودکاان رسایدگی
میکنند ،ضروری میداند( .همان منبع)19-11 ،
 .4مرحله اجرای مجازات حبس (بازداشت):
محرومیت از آزادی نوجوانان باید به عنوان آخرین راه چاره ،برای حداقل مدت ضروری و محدود
بااه مااوارد اسااتثنایی باشااد 4 .در دوره توقیااف ،نوجوانااان از تضاامینات حقااوق بشااری در دسااترس

بزرگساالن ،بهره خواهند برد 3.هدف اصلی از برخورد با هر کود که مقاررات جزایای را نقاض
کارده اسات ،اصااالح او ،همبساتگی مجادد او در خااانوادهاش و توانبخشای اجتمااعی (اسااتقرار در
اجتماع) است 2 .هدف از آموزش و درمان نوجوانانی که در مؤسسات نگهداری میشوند مراقبت و
6. Trial
7. Avoiding undue delay
8. A fair and just trial
9. Child – friendly environment
10. Legal counsel and representation
11. Parents and guardians
12. Right to be heard and to express views
13. Sentencing
14. Proportionality
15. Adjudicating and disposing of cases
16. Provision of needed assistance
17. Effective implementation of disposition
18. Need for professionalism and training
4. Havana Rules, Rules 1, 2, 19
5. Universal Declaration of Human Rights, Article 2; Havana Rules, Rule 13; Convention on the
Rights of the Child, Article 37
6. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Article 17; American Convetion on Human
Rights, Article 5
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حمایت از آنهاسات و همنناین مسااعدت در تاسمین تماام نیازهاای فاردی ،اجتمااعی ،آموزشای،
شولی ،روانی ،جسمانی ،بهداشتی که بر اساس سن ،جنسیت و شخصیتشان الزم دارند.

3

بنههای محروم شده از آزادی میبایست جدای از بزرگساالن باشند 1.همننین محل نگهاداری

آنها باید براساس نیازهای خاص آنها ،احتیاجات خاصشاان براسااس سان ،شخصایت ،جنسایت و
نوع جرم و همچنین سالمتی جسمانی و روانی آنها و حصول اطمینان از حمایت و حفااات آنهاا
9

از ورود صدمه و وضعیتهای خطرنا باشد.
نوجوانان در بازداشت باید اطالعات در مورد قواعد حاکم بر امکانات بازداشاتگاه ،ناام و نشاان
مقاماتی که میتوانند به آنها شکایت کنند ،معاضدتهاای حقاوقی داشاته باشاند .پرسانل مربوطاه
بلحاظ کمیت و کیفیت (تخصسهای الزم) باید مناساب باشاند .مراقباتهاای پزشاکی و خادمات
مربو به نوجوانان در بازداشت داده شود ،اوقات فراغت روزاناه و ارتباا باا دنیاای بیارون داشاته
باشند .نقض حقوق بشر و رفتارهای ترذیلی نسبت به آنها ممنوع است و آنهاا حاق درخواسات و
19
شکایت دارند.
به منظور سر و سامان دادن به خاودزنی کودکاان در توقیاف ،اداره زنادان انگلساتان از سیساتم
برنامهریزی مراقبتی به نام  11 ACCTاساتفاده مای کناد .ایان سیساتم باه زنادان اجاازه مایدهاد کاه
کودکان را به دقت نظارت کند ،آنها را در روشهای طراحی به منظور کاه مشاکالت آنهاا و
کمز برای ساختن منابع حمایتی خودشان ،مشوول کنناد .کودکاان تماماا درگیار پروساه ACCT

هستند .آنها مصاحبههایی با مشاور تعلیم دیده در ماورد طارح مراقبتای فاردی تنظایم شاده ،دارناد.
سپ آنها در بازدیدهای منظم یز مورد حضور پیدا میکنند ،جایی که مسئول مربوطاه ،مراقبات
و حمایتی را که آنها دریافت میکنند بازدید مینماید .این طرح مراقبت ،مشکالتی را که موجاب
اندوه کود

شده که منجر به خودزنی و یا تالش برای خودکشی گردیاده عناوان خواهاد کارد و

همننین راههای برخورد با نیازهای کاود بادون ایانکاه نیاازی باه خاودزنی باشاد را تشاخیس
می دهد .طرح مراقبت همننین بر ارتبا زندانی با ا ََشکال دیگر حمایات و کماز در زنادان مانناد

هیستهای سالمت روان 1نظر دارد( .همان منبع)199 ،

7. Beijing Rules , Rules 13, 26
8. Convention on the Rights of the Child, Article 37
9. Havana Rules, Rules 28, 29
10. Havana Rules, Rules 24,. 83, 49, 47, 59, 67, 76
11. Assessment, Care in Custody, and Teamwork
1. The Mental Health Teams
2. Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners 1955, Rule 55; Optional Protocol the
Convention Against Tortures
3. Havana Rules, Rule 72
4.Qualified medical officers
5. Inspection authority
6. The public health service
7. Havana Rules, Rule 73
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بازرسی منظم از جایی که مردم از آزادیشان محرومند میبایست بوسیله هیستهای بینالمللای و
ملی مستقل که متشکل از بازرسان صالحیتدار و با تجربه و منصوب شده توسط مقاماات صاالحیت
دار هستند ،صورت بگیرد .وایفه بازرسان حصول اطمینان از اداره شدن نهاد یا ساازمان ماورد نظار
طبق قوانین و مقررات موجود و جلوگیری از شکنجه و رفتارهای بیرحماناه ،غیرانساانی و ترذیلای
2

است.

بازرسان اجازه دارند بدون خبر دادن ،طبق ابتکار عمل خود ،بازرسیشان را انجام دهناد .آنهاا
باید دسترسی موسع به همه کودکان و همه پروندهها و سوابق و بایگانی این ساختمانها و تسهیالت
3

داشته باشند .هر نوجوان حق دارد بطور محرمانه با هر افسر بازرس صحبت نماید.

2

افسران صالحیتدار بهداشت 4وابسته به مقامات بازرسی 3یا سروی ساالمت عماومی بایاد در
بازرسی روی شرایط زندگی نهادی که مؤثر بر ساالمت جسام و روان نوجواناان اسات ،مشاارکت
3

نمایند.
بعد از انجام دادن بازرسی ،بازرس باید گزارشای از یافتاههاای

مشاتمل بار ارزیاابی رعایات و

مطابقت امکانات با استانداردهای بینالمللی و قوانین داخلی و توصیههاایی بارای گاامهاای صاحیح
ضروری برای حصول اطمینان از رعایت این استانداردها ارائه نماید .در مواردی که خشاونت علیاه
حقوق کودکان کشف گردد ،میبایست به مقامات صاالحیتدار بارای باازجویی و تعقیاب اعاالم
1

گردد.

هر نوجوانی حق ارائه درخواست یا شکایت بدون سانسور کردن اصل موضوع به اداره مرکازی
یا مرجع صالحیتدار قضایی یا دیگر مقامات اختصاصی ،از طریق سلساله مراتاب مصاوب و مطلاع
3
شدن از پاسخ بدون تسخیر ،دارد.
در انگلستان هر نهادی ،که افرادی در آن نگه داشته مایشاوند تحات بازداشات قانوناا ملازم باه

داشتن هیستهای نظارت مستقل 1هستند .این هیستها متشکل از افرادی است که تعلیم داده شدهاناد
و کسانی که دسترسی موسع در هر زمان به مکانی دارند که تحت نظارت آنهاست .همننین آنها
با هر یز از افراد توقیف شده که بخواهند و یا درخواست محرمانه جهت مالقات با اعضای هیاست
مذکور ارائه کرده باشد اجازه صحبت کردن دارند .یاز تایم از ایان هیاست بطاور مانظم و مکاررا
مرکز توقیفی را بازدید می نماید و کال هیاست یاز باار در مااه باه منظاور صاحبت کاردن دربااره
موضوعات مرتبط با مرکز نگهداری ،نشسات دارناد .هار هیاست ساالیانه گزارشای در ماورد مرکاز
نگهداری ارائه مینماید( .همان منبع)112 ،
8. Havana Rules, Rule 74
7. Havana Rules, Rule 76
)8. Independent Monitoring Boards (IMB
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نتیجهگیری
واکن های اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان معارض با قانون مستلزم تصامیمات کارشناساانه و
حرفهای میباشد .از یز طرف با نظم جامعه روبهرو هستیم که در نتیجه ارتکاب جرمای ،خللای باه
آن وارد گردیده و از طرف دیگر با بزهکار مواجهیم که بیشتر از بزهکاری ،بزهدیده است.
عالوه بر اتخاذ تدابیر الزم در انتخاب نحوه برخورد با این اطفال و نوجوانان ،همواره میبایسات
مدنظر داشته باشیم که آنها نیازمند تدابیر حمایتی بعناوان یاز بازهدیاده هساتند .از اولاین مرحلاه
برخورد با این گروه از اطفال و نوجوانان باید پوش دهی حمایاتهاای مرباو باه طفال بازهدیاده
شامل حال آنها گردد .همنناین هماواره مایبایسات تاالش کارد تاا از بازهدیادگی ثاانوی آنهاا
جلوگیری شود.
اصالح و بازپروری و توانبخشای و نهایتاا برگردانادن بزهکاار باه زنادگی ساالم در جامعاه ،در
خصوص بزهکاران بزرگسال نیز همواره بعنوان یز هدف آرمانی مدنظر بوده است؛ در خصاوص
اطفال و نوجوانان معارض با قانون از آنجایی که کودکان را راحتتر از بزرگساالن میتوان با توییر
الگو ،در توییر مسیر زندگی قرار داد قطعا تالشهایی که در این راستا صورت میگیرد ،اثربخ تار
و مثمرثمرتر خواهد بود.
ارتقا توانبخشی و استقرار مجدد اطفال معارض با قانون در جامعه با نقشای ساودمند و ساازنده،
از حقوق مسلم و بدیهی این اطفال باوده و در راساتای احقااق ایان حاق ،تماام دساتانادرکاران و
مرتبطین با اطفال به سهم خود میبایست ایفای نق نمایند.
تشکر و قدردانی
پووهشگران ،از عزیزانای کاه در فرآیناد ویراساتاری ادبای و صافحهآرایای ایان مقالاه همکااری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکر و امتنان را دارند.
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